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1.2.2018 A8-0006/1 

Τροπολογία  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια 

τροπολογιών δίνουν στα μέλη της 

Επιτροπής τη δυνατότητα να θέτουν 

υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές 

χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια 

τροπολογιών θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι τα μέλη της Επιτροπής που θέτουν 

υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές 

υποχρεούνται να παραιτηθούν ή να λάβουν 

άδεια άνευ αποδοχών· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβανομένου 

υπόψη του αποτελέσματος των 

ευρωπαϊκών εκλογών και μετά τη 

διεξαγωγή κατάλληλων διαβουλεύσεων, 

και ότι, συνεπώς, όπως συνέβη το 2014, 

τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 

πρέπει να προτείνουν κορυφαίους 

υποψηφίους προκειμένου να δίνεται 

στους ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα 

να επιλέξουν ποιον θα εκλέξουν Πρόεδρο 

της Επιτροπής στις ευρωπαϊκές εκλογές· 

1. επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβανομένου 

υπόψη του αποτελέσματος των 

ευρωπαϊκών εκλογών, των ικανοτήτων 

των υποψηφίων και της στήριξης που 

έλαβαν στο σύνολο των κρατών μελών· 

Or. en 
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Kazimierz Michał Ujazdowski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. τονίζει ότι, σε περίπτωση μη 

τήρησης της διαδικασίας των κορυφαίων 

υποψηφίων από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, θα υπήρχε επίσης ο κίνδυνος 

να προταθεί για τη θέση του Προέδρου 
της Επιτροπής προς έγκριση από το 

Κοινοβούλιο υποψήφιος που δεν θα 

συγκεντρώνει επαρκή κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία· 

3. τονίζει ότι, για να διασφαλισθεί η 

νομιμότητα, απαιτείται ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής να έχει ευρεία στήριξη από τις 

κυβερνήσεις του συνόλου των κρατών 

μελών, καθώς και την απαιτούμενη 

απόλυτη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να απορρίψει 

κατά τη διαδικασία ορισμού του 

Προέδρου της Επιτροπής οιονδήποτε 

υποψήφιο δεν έχει ορισθεί ως κορυφαίος 

υποψήφιος κατά την περίοδο πριν από τις 

ευρωπαϊκές εκλογές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Τροπολογία  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. θεωρεί ότι η διαδικασία των 

κορυφαίων υποψηφίων συνιστά επίσης 

συμβολή στη διαφάνεια, δεδομένου ότι οι 

υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της 

Επιτροπής γίνονται γνωστοί πριν από τις 

ευρωπαϊκές εκλογές, και όχι μετά, όπως 

συνέβαινε προηγουμένως· 

5. θεωρεί ότι η διαδικασία των 

κορυφαίων υποψηφίων θα μπορούσε να 

συμβάλει στη διαφάνεια, αν η εκλογή του 

Προέδρου της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πραγματοποιείτο με 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση· 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Τροπολογία  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει ότι η διαδικασία των 

κορυφαίων υποψηφίων προάγει την 

πολιτική συνείδηση των ευρωπαίων 

πολιτών κατά την περίοδο πριν από τις 

ευρωπαϊκές εκλογές και ενισχύει την 

πολιτική νομιμοποίηση τόσο του 

Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, 

μέσω της αμεσότερης σύνδεσης των 

αντίστοιχων διαδικασιών εκλογής τους με 

την επιλογή των ψηφοφόρων· 

αναγνωρίζει επομένως τη σημαντική 

προστιθέμενη αξία που έχει η αρχή του 

κορυφαίου υποψηφίου στο πλαίσιο του 

στόχου της ενίσχυσης της πολιτικής 

φύσης της Επιτροπής· 

6. υπογραμμίζει ότι η διαδικασία των 

κορυφαίων υποψηφίων επιδιώκει να 

προαγάγει την πολιτική συνείδηση των 

ευρωπαίων πολιτών κατά την περίοδο πριν 

από τις ευρωπαϊκές εκλογές, ωστόσο δεν 

το επιτυγχάνει καθώς οι περισσότεροι 

υποψήφιοι και πολιτικά κόμματα είναι 

παντελώς άγνωστα στους πολίτες, 

γεγονός που αποδυναμώνει την πολιτική 

νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο 

και της Επιτροπής· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. θεωρεί ότι η πολιτική 

νομιμοποίηση της Επιτροπής θα 

ενισχυόταν περαιτέρω εάν περισσότεροι 

εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ορίζονταν μέλη της 

Επιτροπής· 

7. θεωρεί ότι η πολιτική 

νομιμοποίηση της Επιτροπής θα 

ενισχυόταν περαιτέρω εάν τα μέλη της 

Επιτροπής ήταν άτομα με υψηλό επίπεδο 

ικανοτήτων και αποδεδειγμένο ιστορικό 

κοινοβουλευτικής ή κυβερνητικής 

υπηρεσίας στα κράτη μέλη ή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπενθυμίζει ότι, κατά την περίοδο 

πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 

όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόμματα υιοθέτησαν τη διαδικασία των 

κορυφαίων υποψηφίων, δηλώνοντας τον 

υποψήφιό τους για το αξίωμα του 

Προέδρου της Επιτροπής, και ότι 

διεξήχθησαν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ 

των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί μια συνταγματική και 

πολιτική πρακτική που αντικατοπτρίζει τη 

διοργανική ισορροπία που προβλέπεται 

από τις Συνθήκες· 

8. υπενθυμίζει ότι, κατά την περίοδο 

πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 

ορισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

υιοθέτησαν τη διαδικασία των κορυφαίων 

υποψηφίων, δηλώνοντας τον υποψήφιό 

τους για το αξίωμα του Προέδρου της 

Επιτροπής, και ότι διεξήχθησαν δημόσιες 

συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια 

συνταγματική και πολιτική πρακτική που 

αντικατοπτρίζει τη διοργανική ισορροπία 

που προβλέπεται από τις Συνθήκες· 

Or. en 
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Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι το 2014 η διαδικασία 

των κορυφαίων υποψηφίων αποδείχτηκε 

επιτυχής και τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές 

εκλογές του 2019 θα αποτελέσουν την 

ευκαιρία να παγιωθεί η χρήση αυτής της 

πρακτικής· 

9. θεωρεί ότι το 2014 η διαδικασία 

των κορυφαίων υποψηφίων δεν είχε 

αποτέλεσμα όσον αφορά τη σύνδεση με 

τους πολίτες και προειδοποιεί ότι η ίδια 

κατάσταση θα προκύψει κατά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· 

Or. en 
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Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εγκρίνει τις τροπολογίες στη 

Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση· 

15. απορρίπτει τις τροπολογίες στη 

Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση· 

Or. en 

 


