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Na zahtevo poročevalca se sledeče uvodne izjave in odstavki popravijo, kot sledi:

A. ker je treba s postopkom za izvolitev predsednika Evropske komisije in imenovanje 
Evropske komisije v celoti izrabiti krepitev demokratične legitimnosti Evropske unije, ki 
jo predvideva Lizbonska pogodba, s čimer bi evropskim volitvam, v okviru katerih bi 
kandidate za položaje v Komisiji imenovale evropske politične stranke, dali novo 
politično razsežnost in ponovno vzpostavili povezanost z državljani, ki bi dobili možnost, 
da svoj glas oddajo (črta se beseda „tudi‟) za kandidata po lastni izbiri; 
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8. meni, da bi morali na podlagi političnega dogovora, doseženega na zasedanju Evropskega 
sveta, ki je potekalo 11. in 12. decembra (črta se leto 2013in se nadomesti z) 2008, in na 
podlagi sklepa Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 o številu članov Evropske komisije, 
predvideti dodatne ukrepe za učinkovitejše delovanje Komisije, ne da bi pri tem posegali 
v pravico do imenovanja enega komisarja iz vsake države članice; 

11. poziva bodočega kandidata za mesto predsednika Komisije, naj ustrezno upošteva 
predloge in priporočila za sprejetje zakonodaje Evropske unije, ki jih je na podlagi 
samoiniciativnih poročil in resolucij, ki so prejeli podporo velike večine poslancev 
Evropskega parlamenta, predhodno podal Parlament in ki niso bili deležni zadovoljive 
nadaljnje obravnave s strani prejšnje Komisije pred iztekom njenega mandata;

38. poziva Svet ministrov, naj izrazi svoje stališče glede možnosti sodelovanja v tristranskem 
sporazumu s Parlamentom in Komisijo zavoljo doseganja nadaljnjega napredka o 
tehničnih vprašanjih, ki so bila že (beseda „omenjena‟ se nadomesti z) opredeljena v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, dvostranskem sporazumu 
med Parlamentom in Svetom ministrov, deloma pa tudi v okvirnem sporazumu;

Prosimo, da pri vlaganju predlogov sprememb upoštevate te popravke.


