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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/1 

Tarkistus  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että 

tarkistusluonnokset antavat komission 

jäsenille mahdollisuuden asettua ehdolle 

Euroopan parlamentin vaaleissa ilman 

että heidän tarvitsee erota tehtävästään; 

E. ottaa huomioon, että 

tarkistusluonnoksissa olisi varmistettava, 

että Euroopan parlamentin vaaleissa 
ehdolle asettuvien komission jäsenten on 

erottava tehtävästään tai jäätävä 

palkattomalle vapaalle; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/2 

Tarkistus  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että Euroopan parlamentti 

valitsee komission puheenjohtajan 

Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta ottaen 

huomioon Euroopan parlamentin vaalien 

tuloksen sen jälkeen, kun asiaankuuluvat 

kuulemiset on pidetty, ja että sen vuoksi, 

kuten vuonna 2014 toimittiin, Euroopan 

tason poliittisten puolueiden on nimettävä 

kärkiehdokkaita, jotta Euroopan 

kansalaiset voivat Euroopan parlamentin 

vaaleissa valita, kenet valitaan komission 

puheenjohtajaksi; 

1. toteaa, että Euroopan parlamentti 

valitsee komission puheenjohtajan 

Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta ottaen 

huomioon Euroopan parlamentin vaalien 

tuloksen, ehdokkaiden pätevyyden sekä 

ehdokkaiden jäsenvaltioissa saaman 

kannatuksen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/3 

Tarkistus  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. painottaa, että jos Eurooppa-

neuvosto ei noudata 

kärkiehdokasmenettelyä, vaarana olisi 

myös, että se esittää parlamentin 

hyväksyntää varten komission 

puheenjohtajaksi ehdokasta, jolla ei ole 

riittävää parlamentaarista enemmistöä; 

3. painottaa, että legitiimiyden 

varmistamiseksi komission 

puheenjohtajan on saatava taakseen 

jäsenvaltioiden hallitusten laaja tuki sen 

lisäksi, että hänen on Euroopan 

parlamentin äänestyksessä saatava 

taakseen ehdoton enemmistö; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/4 

Tarkistus  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. varoittaa, että Euroopan 

parlamentti aikoo komission 

puheenjohtajan nimittämismenettelyssä 

hylätä kaikki ehdokkaat, joita ei ole 

nimetty kärkiehdokkaiksi ennen 

Euroopan parlamentin vaaleja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/5 

Tarkistus  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. katsoo, että kärkiehdokasmenettely 

palvelee myös avoimuutta, koska 

komission puheenjohtajaehdokkaat ovat 

tiedossa ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja eivätkä vasta niiden jälkeen, kuten 

tähän asti; 

5. katsoo, että kärkiehdokasmenettely 

voisi palvella avoimuutta, jos komission 

puheenjohtajan valinta Euroopan 

parlamentissa suoritettaisiin 

nimenhuutoäänestyksellä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/6 

Tarkistus  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. painottaa, että 

kärkiehdokasmenettely lisää Euroopan 

kansalaisten poliittista tietoisuutta 

Euroopan parlamentin vaalien alla ja 

vahvistaa sekä parlamentin että komission 

poliittista legitiimiyttä yhdistämällä niiden 

valitsemisen tiiviimmin äänestäjien 

päätökseen; toteaa, että 

kärkiehdokasperiaatteella on merkittävää 

lisäarvoa pyrittäessä vahvistamaan 

komission poliittista luonnetta; 

6. painottaa, että 

kärkiehdokasmenettelyllä yritetään lisätä 
Euroopan kansalaisten poliittista 

tietoisuutta Euroopan parlamentin vaalien 

alla mutta siinä ei kuitenkaan onnistuta, 

koska suurin osa ehdokkaista ja 

Euroopan tason poliittisista puolueista on 

täysin vieraita kansalaisille, joten tämä 

heikentää sekä parlamentin että 
komission poliittista legitiimiyttä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/7 

Tarkistus  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. katsoo, että komission poliittinen 

legitiimiys vahvistuisi entisestään, jos 

useampia Euroopan parlamenttiin 

valittuja jäseniä nimitettäisiin komission 

jäseniksi; 

7. katsoo, että komission poliittinen 

legitiimiys vahvistuisi entisestään, jos 

komission jäseninä olisi äärimmäisen 

päteviä henkilöitä, joilla on todistetusti 

vankka jäsenvaltioissa tai Euroopan 

tasolla hankittu kokemus toimimisesta 

parlamentissa tai julkishallinnon 

tehtävissä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/8 

Tarkistus  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. muistuttaa, että vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalien alla kaikki 

keskeiset Euroopan tason poliittiset 

puolueet hyväksyivät 

kärkiehdokasmenettelyn, jossa ilmoitettiin 

niiden ehdokas komission 

puheenjohtajaksi, ja että ehdokkaiden 

kesken käytiin julkisia keskusteluja, joilla 

luotiin konstitutionaalinen ja poliittinen 

käytäntö, joka heijastelee 

perussopimuksissa määrättyä toimielinten 

välistä tasapainoa; 

8. muistuttaa, että vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalien alla useat 

Euroopan tason poliittiset puolueet 

hyväksyivät kärkiehdokasmenettelyn, jossa 

ilmoitettiin niiden ehdokas komission 

puheenjohtajaksi, ja että ehdokkaiden 

kesken käytiin julkisia keskusteluja, joilla 

luotiin konstitutionaalinen ja poliittinen 

käytäntö, joka heijastelee 

perussopimuksissa määrättyä toimielinten 

välistä tasapainoa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/9 

Tarkistus  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että vuonna 2014 

kärkiehdokasmenettely osoittautui 

menestykseksi, ja korostaa, että vuoden 

2019 Euroopan parlamentin vaalit 

tarjoavat tilaisuuden vakiinnuttaa tämän 

menettelyn käyttö; 

9. katsoo, että vuonna 2014 

kärkiehdokasmenettelyllä ei onnistuttu 

luomaan yhteyttä kansalaisiin, ja 

varoittaa, että sama tulee tapahtumaan 

vuoden 2019 Euroopan parlamentin 

vaaleissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0006/10 

Tarkistus  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. hyväksyy tämän päätöksen liitteenä 

olevat tarkistukset Euroopan parlamentin ja 

Euroopan komission suhteita koskevaan 

puitesopimukseen; 

15. hylkää tämän päätöksen liitteenä 

olevat tarkistukset Euroopan parlamentin ja 

Euroopan komission suhteita koskevaan 

puitesopimukseen; 

Or. en 

 


