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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0006/14 

Τροπολογία  14 

Esteban González Pons 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει να 

κωδικοποιηθεί η διαδικασία για τους 

κορυφαίους υποψηφίους στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης της Πράξης περί της 

εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία7· 

διαγράφεται 

_________________  

7 Πράξη περί της εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και 

καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται 

στην απόφαση του Συμβουλίου 

76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 278 

της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε 

με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, 

ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 

9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 

2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.). 

 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0006/15 

Τροπολογία  15 

Esteban González Pons 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει να 

κωδικοποιηθεί η διαδικασία για τους 

κορυφαίους υποψηφίους στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης της Πράξης περί της 

εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία7· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει την 

υποστήριξή του στη διαδικασία για τους 

κορυφαίους υποψηφίους, όπως ορίζεται 

ρητά στη Συνθήκη, με την πρότασή του 

για την αναθεώρηση της Πράξης περί της 

εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία7· 

_________________ _________________ 

7 Πράξη περί της εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και 

καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται 

στην απόφαση του Συμβουλίου 

76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 278 

της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε 

με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, 

ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 

9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 

2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.). 

7 Πράξη περί της εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και 

καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται 

στην απόφαση του Συμβουλίου 

76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 278 

της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε 

με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, 

ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 

9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 

2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.). 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0006/16 

Τροπολογία  16 

Esteban González Pons 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. προσβλέπει στην ολοκλήρωση της 

αναθεώρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς 

για τα μέλη της Επιτροπής, που αποσκοπεί 

να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής 

εντός και εκτός υπηρεσίας· στο πλαίσιο 

αυτό, καλεί την Επιτροπή να 

ευθυγραμμίσει το σχέδιο απόφασής της της 

12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με έναν 

Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις απόψεις που 

έχουν ήδη εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές 

του όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 

περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα 

πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν 

να ασκούν το αξίωμα, τη διαφάνεια, τον 

διορισμό της ανεξάρτητης επιτροπής 

δεοντολογίας και τη συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες· 

12. προσβλέπει στην ολοκλήρωση της 

αναθεώρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς 

για τα μέλη της Επιτροπής, που αποσκοπεί 

να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής 

εντός και εκτός υπηρεσίας· στο πλαίσιο 

αυτό, καλεί την Επιτροπή να 

ευθυγραμμίσει το σχέδιο απόφασής της της 

12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με έναν 

Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις απόψεις που 

έχουν ήδη εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, 

την περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα 

πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν 

να ασκούν το αξίωμα, τη διαφάνεια, τον 

διορισμό της ανεξάρτητης επιτροπής 

δεοντολογίας και τη συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες· 

Or. en 

 


