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Betænkning A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at Parlamentet 

allerede har opfordret til, at processen 

med spidskandidater kodificeres ved 

revisionen af akten om almindelige 

direkte valg af medlemmerne af Europa-

Parlamentet7; 

udgår 

_________________  

7Akt om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet ved 

almindelige direkte valg, knyttet til Rådets 

afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom 

(EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som 

ændret ved Rådets afgørelse 

93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 

af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 

2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 

21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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Betænkning A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at Parlamentet 

allerede har opfordret til, at processen med 

spidskandidater kodificeres ved revisionen 

af akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet7; 

H. der henviser til, at Parlamentet 

allerede har udtrykte støtte til processen 

med spidskandidater, som klart er fastlagt 

i traktaten, i sit forslag til en revision af 

akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet7; 

_________________ _________________ 

7Akt om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet ved 

almindelige direkte valg, knyttet til Rådets 

afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom 

(EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret 

ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, 

EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) 

og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, 

Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). 

7 Akt om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet ved 

almindelige direkte valg, knyttet til Rådets 

afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom 

(EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret 

ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, 

EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) 

og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, 

Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). 

Or. en 
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Esteban González Pons 

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. ser frem til afslutningen af 

revisionen af adfærdskodeksen for 

Kommissionens medlemmer, som har til 

formål at præcisere, hvilke forpligtelser der 

gælder for siddende og tidligere 

kommissionsmedlemmer; opfordrer i den 

forbindelse Kommissionen til at tilpasse sit 

udkast til afgørelse af 12. september 2017 

om en adfærdskodeks for Europa-

Kommissionens medlemmer til de 

synspunkter, Europa-Parlamentet og dets 

relevante udvalg allerede har tilkendegivet 

med hensyn til bl.a. en afkølingsperiode for 

tidligere kommissionsmedlemmer efter 

mandatperiodens ophør, gennemsigtighed, 

udpegningen af det uafhængige etiske 

udvalg og deltagelse i europæiske 

valgkampagner; 

12. ser frem til afslutningen af 

revisionen af adfærdskodeksen for 

Kommissionens medlemmer, som har til 

formål at præcisere, hvilke forpligtelser der 

gælder for siddende og tidligere 

kommissionsmedlemmer; opfordrer i den 

forbindelse Kommissionen til at tilpasse sit 

udkast til afgørelse af 12. september 2017 

om en adfærdskodeks for Europa-

Kommissionens medlemmer til de 

synspunkter, Europa-Parlamentet allerede 

har tilkendegivet med hensyn til bl.a. en 

afkølingsperiode for tidligere 

kommissionsmedlemmer efter 

mandatperiodens ophør, gennemsigtighed, 

udpegningen af det uafhængige etiske 

udvalg og deltagelse i europæiske 

valgkampagner; 

Or. en 

 


