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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι τα σχέδια τροπολογιών 

συνάδουν με τα άρθρα 10 παράγραφος 1 

και 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ και 

εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 

συνιστούν βελτίωση που παγιώνει τη 

διαδικασία δημοκρατικής εκλογής του 

Προέδρου της Επιτροπής· 

11. θεωρεί ότι τα σχέδια τροπολογιών 

εγείρουν κρίσιμες ανησυχίες όσον αφορά 

τη συμβατότητά τους με την αρχή της 

ανεξαρτησίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και στο 

άρθρο 245 της ΣΛΕΕ και ενδέχεται να 

συνεπάγονται προφανές πρόβλημα 

σύγκρουσης συμφερόντων, στον βαθμό 
που δίνουν τη δυνατότητα στους 

Επιτρόπους να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για τις ευρωπαϊκές 

εκλογές, χωρίς να προβλέπουν αναστολή 

(εκλογική άδεια άνευ αποδοχών) των 

δραστηριοτήτων τους ως μελών της 

Επιτροπής κατά τη διάρκεια της 

εκλογικής εκστρατείας· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. επισημαίνει ότι η απαίτηση για 

εκλογική άδεια άνευ αποδοχών σε 

περίπτωση συμμετοχής ενός Επιτρόπου 

ως υποψηφίου στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 

αναλογικό μέτρο για να εξασφαλίζεται η 

ισότητα και η ισορροπία μεταξύ των 

υποψηφίων και να διασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία της Επιτροπής στο σύνολό 

της, καθώς και η εμπιστοσύνη του κοινού 

σε αυτήν, και ότι, σύμφωνα με την 

επικαιροποιημένη μελέτη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ο 

κώδικας δεοντολογίας για τους 

Επιτρόπους – βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας», η απαίτηση αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί προσέγγιση βάσει 

βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα 

μπορούσε να επεκταθεί για να καλύψει 

παρόμοιες θέσεις σε άλλα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης· 
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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. θεωρεί ότι η έγκριση των 

τροπολογιών στη Συμφωνία-πλαίσιο για 

τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, οι οποίες επισυνάπτονται στην 

παρούσα απόφαση, θα πρέπει να 

εξαρτηθεί από την επαναφορά των 

απαιτούμενων εγγυήσεων για τη 

διαφύλαξη της αρχής της ανεξαρτησίας 

των Επιτρόπων μέσω της υποχρεωτικής 

απαίτησης για εκλογική άδεια άνευ 

αποδοχών σε περίπτωση συμμετοχής 

ενός Επιτρόπου στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
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