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La solicitarea raportorului, următoarele considerente și puncte se corectează după cum 
urmează: 

A. întrucât sporirea legitimității democratice a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzută 
de Tratatul de la Lisabona, ar trebui să fie valorificată pe deplin, prin intermediul 
procedurii stabilite pentru alegerea Președintelui Comisiei Europene și pentru învestitura 
Comisiei Europene, conferind astfel alegerilor europene o nouă dimensiune politică, prin 
participarea activă a partidelor politice europene la desemnarea candidaților pentru 
funcțiile respective și prin consolidarea legăturii cu cetățenii, cărora li se oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a vota (cuvintele „de asemenea” se elimină) pentru candidații 
aleși de ei;



8. consideră, având în vedere acordul politic încheiat cu ocazia reuniunii Consiliului 
European din 11 și 12 decembrie (se elimină data „2013” și se înlocuiește cu) 2008 și în 
urma deciziei Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de membri ai 
Comisiei Europene, că ar trebui prevăzute măsuri suplimentare pentru o funcționare mai 
eficace a Comisiei, fără a aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a desemna un 
candidat pentru funcția de comisar european; 

11. îndeamnă viitorul Președinte ales al Comisiei să țină seama în mod adecvat de propunerile 
și recomandările Parlamentului în ceea ce privește legislația Uniunii Europene, prezentate 
anterior în cadrul rapoartelor din proprie inițiativă și al rezoluțiilor care s-au bucurat de 
sprijinul unei largi majorități a membrilor Parlamentului European, și cărora Comisia 
Europeană nu le-a dat curs în mod satisfăcător până la sfârșitul mandatului său actual;

38. invită Consiliul de Miniștri să își exprime poziția cu privire la posibilitatea de a participa 
la un acord trilateral, alături de Parlament și de Comisie, cu scopul de a realiza progrese 
suplimentare în legătură cu aspectele tehnice (cuvintele „deja menționate” se înlocuiesc 
cu) care au fost deja stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, 
în acordul bilateral dintre Parlament și Consiliul de Miniștri și, parțial, în Acordul-cadru;

Vă rugăm să țineți seama de aceste rectificări în momentul depunerii amendamentelor 
dumneavoastră.


