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1.2.2018 A8-0006/14 

Tarkistus  14 

Esteban González Pons 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että parlamentti 

on jo vaatinut kärkiehdokasmenettelyn 

kodifiointia tarkistettaessa säädöstä 

Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla7; 

Poistetaan. 

_________________  

7 Neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, 

ETY, Euratom liitetty säädös edustajien 

valitsemisesta Euroopan parlamenttiin 

yleisillä välittömillä vaaleilla (EYVL L 

278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on 

muutettuna neuvoston päätöksellä 

93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 

9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 

2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Tarkistus  15 

Esteban González Pons 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että parlamentti on 

jo vaatinut kärkiehdokasmenettelyn 

kodifiointia tarkistettaessa säädöstä 

Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla7; 

H. ottaa huomioon, että parlamentti on 

Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla annetun säädöksen7 

tarkistamista koskevassa ehdotuksessaan 

jo ilmaissut tukensa 

kärkiehdokasmenettelylle, josta on 

selkeästi määrätty perussopimuksessa; 

_________________ _________________ 

7 Neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, 

ETY, Euratom liitetty säädös edustajien 

valitsemisesta Euroopan parlamenttiin 

yleisillä välittömillä vaaleilla (EYVL L 

278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on 

muutettuna neuvoston päätöksellä 

93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 

9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 

2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

7 Neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, 

ETY, Euratom liitetty säädös edustajien 

valitsemisesta Euroopan parlamenttiin 

yleisillä välittömillä vaaleilla (EYVL L 

278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on 

muutettuna neuvoston päätöksellä 

93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 

9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 

2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Tarkistus  16 

Esteban González Pons 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 

tarkistaminen 

2017/2233(ACI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. odottaa, että saatetaan päätökseen 

Euroopan komission jäsenten 

käytännesääntöjen tarkistaminen, jolla 

pyritään täsmentämään komission jäseniin 

heidän tehtäviensä hoitamisen yhteydessä 

ja sen ulkopuolella sovellettavia 

vaatimuksia, kehottaa tältä osin komissiota 

saattamaan 12. syyskuuta 2017 antamansa 

luonnoksen komission jäsenten 

käytännesäännöiksi vastaamaan Euroopan 

parlamentin ja sen asiasta vastaavien 

valiokuntien jo esittämiä näkemyksiä, 

jotka liittyvät muun muassa komission 

entisiin jäseniin tehtävien päättymisen 

jälkeen sovellettavaa karenssiaikaa, 

avoimuutta, riippumattoman eettisen 

komitean nimittämistä sekä osallistumista 

Euroopan parlamentin vaalikampanjoihin; 

12. odottaa, että saatetaan päätökseen 

Euroopan komission jäsenten 

käytännesääntöjen tarkistaminen, jolla 

pyritään täsmentämään komission jäseniin 

heidän tehtäviensä hoitamisen yhteydessä 

ja sen ulkopuolella sovellettavia 

vaatimuksia, kehottaa tältä osin komissiota 

saattamaan 12. syyskuuta 2017 antamansa 

luonnoksen komission jäsenten 

käytännesäännöiksi vastaamaan Euroopan 

parlamentin jo esittämiä näkemyksiä, jotka 

liittyvät muun muassa komission entisiin 

jäseniin tehtävien päättymisen jälkeen 

sovellettavaa karenssiaikaa, avoimuutta, 

riippumattoman eettisen komitean 

nimittämistä sekä osallistumista Euroopan 

parlamentin vaalikampanjoihin; 

Or. en 

 


