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Изменение  14 

Естебан Гонсалес Понс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0006/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

2017/2233(ACI) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 
Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че 

Парламентът вече е призовал за 

кодифициране на процедурата на 

водещите кандидати 

(„Spitzenkandidaten“) при 

преразглеждането на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори7 ; 

заличава се 

_________________  

7 Акт за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, приложен към Решение 

на Съвета 76/787/ECSC, ЕИО, 

Евратом (ОВ L 278, 8.10.1976 г., 

стр. 1), изменено с Решение 

№ 93/81/Евратом на Съвета, ЕОВС, 

ЕИО (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с 

Решение № 2002/772/ЕО на Съвета, 

Евратом (ОВ L 283, 21.10.2002 г., 

стр. 1). 
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Изменение  15 

Естебан Гонсалес Понс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0006/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

2017/2233(ACI) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 
Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че 

Парламентът вече е призовал за 

кодифициране на процедурата на 

водещите кандидати 

(„Spitzenkandidaten“) при 

преразглеждането на Акта за избирането 

на членове на Европейския парламент 

чрез всеобщи преки избори7; 

З. като има предвид, че 

Парламентът вече е изразил подкрепа 

за процедурата на водещите кандидати 

(„Spitzenkandidaten“), както е ясно 

определена в Договора, в своето 

предложение за преразглеждането на 

Акта за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори7; 

_________________ _________________ 

7 Акт за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, приложен към Решение 

на Съвета 76/787/ECSC, ЕИО, Евратом 

(ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено 

с Решение № 93/81/Евратом на Съвета, 

ЕОВС, ЕИО (ОВ L 33, 9.2.1993 г., 

стр. 15.) и с Решение № 2002/772/ЕО на 

Съвета, Евратом (ОВ L 283, 

21.10.2002 г., стр. 1). 

7 Акт за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, приложен към Решение 

на Съвета 76/787/ECSC, ЕИО, Евратом 

(ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено 

с Решение № 93/81/Евратом на Съвета, 

ЕОВС, ЕИО (ОВ L 33, 9.2.1993 г., 

стр. 15.) и с Решение № 2002/772/ЕО на 

Съвета, Евратом (ОВ L 283, 

21.10.2002 г., стр. 1). 
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Изменение  16 

Естебан Гонсалес Понс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0006/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

2017/2233(ACI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 
Предложение за резолюция Изменение 

12. очаква приключването на 

преразглеждането на Кодекса за 

поведение на членовете на 

Европейската комисия, чиято цел е да се 

изяснят задълженията, приложими за 

членовете на Комисията по време на 

мандата и извън него; във връзка с това 

изисква от Комисията да приведе своя 

проект на решение от 12 септември 

2017 г. относно Кодекс за поведение на 

членовете на Европейската комисия в 

съответствие с мненията, вече изразени 

от Европейския парламент и 

съответните му комисии, по 

отношение на, наред с другото, периода 

на изчакване, приложим за бивши 

членове на Комисията след края на 

мандата им, прозрачността, 

назначаването на независима комисия 

по етика и участието в европейски 

предизборни кампании; 

12. очаква приключването на 

преразглеждането на Кодекса за 

поведение на членовете на 

Европейската комисия, чиято цел е да се 

изяснят задълженията, приложими за 

членовете на Комисията по време на 

мандата и извън него; във връзка с това 

изисква от Комисията да приведе своя 

проект на решение от 12 септември 

2017 г. относно Кодекс за поведение на 

членовете на Европейската комисия в 

съответствие с мненията, вече изразени 

от Европейския парламент, по 

отношение на, наред с другото, периода 

на изчакване, приложим за бивши 

членове на Комисията след края на 

мандата им, прозрачността, 

назначаването на независима комисия 

по етика и участието в европейски 

предизборни кампании; 
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