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1.2.2018 A8-0006/1 

Alteração  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que os projetos de 

alterações preveem que os comissários 

possam ser candidatos nas eleições 

europeias, sem terem de se demitir; 

E. Considerando que os projetos de 

alterações devem garantir que os 

comissários que se apresentem às eleições 

europeias tenham de se demitir ou de pedir 

licença sem vencimento; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/2 

Alteração  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que o Presidente da 

Comissão será eleito pelo Parlamento 

Europeu sob proposta do Conselho 

Europeu, tendo em conta os resultados das 

eleições europeias e após a realização de 

consultas adequadas, e que, por 

conseguinte, tal como aconteceu em 2014, 

os partidos políticos europeus deverão 

designar os seus candidatos principais 

(«Spitzenkandidaten»), a fim de dar aos 

cidadãos europeus a possibilidade de se 

pronunciarem, no contexto das eleições 

europeias, sobre quem querem eleger 

como Presidente da Comissão; 

1. Recorda que o Presidente da 

Comissão será eleito pelo Parlamento 

Europeu sob proposta do Conselho 

Europeu, tendo em conta os resultados das 

eleições europeias, as competências dos 

candidatos e o apoio que receberam dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Alteração  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Destaca que, se não aderir ao 

processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten», o Conselho 

Europeu corre o risco de propor ao 

Parlamento um candidato a Presidente da 

Comissão que não conseguirá reunir uma 

maioria parlamentar suficiente; 

3. Destaca que, para garantir a sua 

legitimidade, o Presidente da Comissão 

tem de beneficiar de um amplo apoio por 

parte dos governos dos Estados-Membros, 

além de reunir a maioria absoluta 

necessária no Parlamento Europeu; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Alteração  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Alerta para o facto de que, durante 

o processo de investidura, o Parlamento 

Europeu estará preparado para rejeitar 

qualquer candidato que não tenha sido 

designado «Spitzenkandidat» no período 

que antecedeu as eleições europeias; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Alteração  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que o processo relativo 

aos «Spitzenkandidaten» também fomenta 

a transparência, uma vez que os candidatos 

a Presidente da Comissão são conhecidos 

antes das eleições europeias, e não após 

as mesmas, como acontecia 

anteriormente; 

5. Considera que o processo relativo 

aos «Spitzenkandidaten» pode fomentar a 

transparência, se a eleição do Presidente da 

Comissão pelo Parlamento Europeu for 

efetuada através de uma votação nominal; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Alteração  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Realça que o processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten» promove a 

consciência política dos cidadãos europeus 

no período que precede as eleições 

europeias e reforça a legitimidade política 

tanto do Parlamento, como da Comissão, 

associando de forma mais direta as 

respetivas eleições às escolhas dos 

eleitores; reconhece, por conseguinte, o 

importante valor acrescentado do 

princípio dos «Spitzenkandidaten» no 

sentido de reforçar a natureza política da 

Comissão; 

6. Realça que o processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten» tenta promover a 

consciência política dos cidadãos europeus 

no período que precede as eleições 

europeias, embora sem sucesso, já que os 

cidadãos desconhecem completamente a 

maioria dos candidatos e dos partidos 

políticos europeus, o que fragiliza a 

legitimidade política tanto do Parlamento, 

como da Comissão; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Alteração  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Entende que a legitimidade política 

da Comissão sairia ainda mais reforçada se 

mais deputados ao Parlamento Europeu 

fossem nomeados comissários; 

7. Entende que a legitimidade política 

da Comissão sairia ainda mais reforçada se 

os comissários fossem pessoas da mais 

elevada competência, com um historial 

sólido e comprovado de experiência 

parlamentar ou governativa nos 

Estados-Membros ou a nível europeu; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Alteração  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Recorda que, no período que 

precedeu as eleições europeias de 2014, 

todos os principais partidos políticos 

europeus aderiram ao processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten», apresentando os 

respetivos candidatos a Presidente da 

Comissão, e relembra que foram 

organizados debates públicos entre os 

candidatos, criando uma prática 

constitucional e política que reflete o 

equilíbrio interinstitucional previsto nos 

Tratados; 

8. Recorda que, no período que 

precedeu as eleições europeias de 2014, 

vários partidos políticos europeus aderiram 

ao processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten», apresentando os 

respetivos candidatos a Presidente da 

Comissão, e relembra que foram 

organizados debates públicos entre os 

candidatos, criando uma prática 

constitucional e política que reflete o 

equilíbrio interinstitucional previsto nos 

Tratados; 

Or. en 



 

AM\1144835PT.docx  PE614.377v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

1.2.2018 A8-0006/9 

Alteração  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, em 2014, o processo 

relativo aos «Spitzenkandidaten» foi um 

êxito e salienta que as eleições europeias 

de 2019 serão a ocasião para consolidar a 

utilização dessa prática; 

9. Considera que, em 2014, o processo 

relativo aos «Spitzenkandidaten» não 

conseguiu estabelecer um elo com os 

cidadãos e alerta para o facto de que o 

mesmo acontecerá nas eleições europeias 

de 2019; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Alteração  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Aprova as alterações ao Acordo-

Quadro sobre as relações entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia, anexas à presente decisão; 

15. Rejeita as alterações ao 

Acordo-Quadro sobre as relações entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia, anexas à presente decisão; 

Or. en 

 


