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Na žiadosť spravodajcu sa nasledujúce odôvodnenia a odseky opravujú takto:

A. keďže by sa malo v plnej miere využiť prehĺbenie demokratickej legitimity Európskej 
únie stanovenej Lisabonskou zmluvou, a to prostredníctvom postupu, ktorý vedie k voľbe 
predsedu Európskej komisie a ustanoveniu Európskej komisie, pričom voľby do 
Európskeho parlamentu získajú nový politický rozmer tým, že európske politické strany 
vymenujú kandidátov na tento úrad, a zároveň dôjde k opätovnému zapojeniu občanov 
tým, že budú mať možnosť odovzdať hlas (netýka sa slovenskej verzie) za osobu podľa 
svojho výberu; 
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8. v nadväznosti na politickú dohodu dosiahnutú na stretnutí Európskej rady 11. a 12. 
decembra (rok „2013” sa vypúšťa a nahrádza rokom) 2008 a na rozhodnutie Európskej 
rady z 22. mája 2013 o počte členov Európskej komisie sa nazdáva, že je potrebné 
naplánovať ďalšie opatrenia zamerané na efektívnejšie fungovanie Komisie bez toho, aby 
bolo dotknuté právo na vymenovanie jedného komisára na členský štát; 

11. naliehavo vyzýva budúceho dezignovaného predsedu Komisie, aby náležite zohľadnil 
návrhy a odporúčania na právne predpisy Európskej únie, ktoré v minulosti vypracoval 
Parlament na základe iniciatívnych správ alebo uznesení, ktoré získali podporu veľkej 
väčšiny poslancov Európskeho parlamentu a ktorými sa bývalá Komisia (slová 
„v dostatočnej miere zaoberala až“ sa vypúšťajú) nezaoberala do uplynutia svojho 
mandátu dostatočne;

38. vyzýva Radu ministrov, aby vyjadrila svoju pozíciu k možnosti účasti na trojstrannej 
dohode s Parlamentom a Komisiou s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok, pokiaľ ide 
o technické otázky (slová „už uvedené“ sa nahrádzajú slovami) doposiaľ stanovené
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva, v dvojstrannej dohode medzi 
Parlamentom a Radou ministrov a sčasti i v rámcovej dohode;

Tieto opravy je potrebné zohľadniť pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov.


