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Pozměňovací návrh 12
Algirdas Saudargas

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 106 – odst. -1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1) Předseda Parlamentu vyzve nově 
zvoleného předsedu Komise, aby oznámil 
složení navrženého sboru komisařů
a rozdělení oblastí působnosti na společné 
schůzi Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba používat stejnou terminologii jako v jednacím řádu a v Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh 13
Paulo Rangel

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Koordinátory svolává předseda jejich 
výboru s cílem připravit slyšení kandidátů 
na komisaře. Po slyšení se koordinátoři 
sejdou, aby připravili návrh rozhodnutí
o hodnocení kandidátů v souladu
s postupem stanoveným v příloze XVII.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 2 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Koordinátory svolává předseda jejich 
výboru s cílem připravit slyšení kandidátů 
na komisaře. Po slyšení se koordinátoři,
a případně jmenovaný zpravodaj, sejdou, 
aby zhodnotili kandidáty v souladu
s postupem stanoveným v příloze XVII.

Or. xm

Odůvodnění

Domnívám se, že do hodnocení je třeba zahrnout „zpravodaje“, protože zpravodaj je 
odpovědný za další postup v návaznosti na slyšení ve svém výboru.

Pozměňovací návrh 15
Rafał Trzaskowski

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 – návětí

Původní znění Pozměňovací návrh

Slyšení jsou pořádána společně Konferencí 
předsedů a Konferencí předsedů výborů. 
Pokud se oblasti působnosti prolínají, učiní 
se příslušná opatření za účelem sdružení 
příslušných výborů. Mohou nastat tři 
případy:

Slyšení jsou pořádána společně Konferencí 
předsedů a Konferencí předsedů výborů. 
Za konkrétní postup odpovídají předseda
a koordinátoři jednotlivých výborů. Jsou 
jmenováni zpravodajové.

Pokud se oblasti působnosti prolínají, učiní 
se příslušná opatření za účelem sdružení 
příslušných výborů. Mohou nastat tři 
případy:

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Algirdas Saudargas

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2
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Původní znění Pozměňovací návrh

Slyšení jsou pořádána společně Konferencí 
předsedů a Konferencí předsedů výborů. 
Pokud se oblasti působnosti prolínají, učiní 
se příslušná opatření za účelem sdružení 
příslušných výborů. Mohou nastat tři 
případy:

Slyšení jsou pořádána společně Konferencí 
předsedů a Konferencí předsedů výborů. 
Za konkrétní postup odpovídají předseda
a koordinátoři jednotlivých výborů. 
Mohou být jmenováni zpravodajové.

Pokud se oblasti působnosti prolínají, učiní 
se v souladu s článkem 50 příslušná 
opatření za účelem sdružení příslušných 
výborů. Mohou nastat tři případy:

(i) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje s oblastí působnosti jediného 
výboru; v tomto případě pořádá slyšení 
kandidáta na komisaře tento jediný výbor;

(i) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje s oblastí působnosti jediného 
výboru; v tomto případě pořádá slyšení 
kandidáta na komisaře tento jediný výbor 
(příslušný výbor);

(ii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se shoduje přibližně rovnoměrně
s oblastí působnosti několika výborů;
v tomto případě vedou slyšení kandidáta na 
komisaře společně dané výbory; 

(ii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se shoduje přibližně rovnoměrně
s oblastí působnosti několika výborů;
v tomto případě vedou slyšení kandidáta 
na komisaře společně dané výbory 
(přidružené výbory); 

(iii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se z velké části shoduje s oblastí 
působnosti jednoho výboru a pouze 
okrajově s oblastí působnosti jiného nebo 
několika dalších výborů; v tomto případě 
pořádá slyšení kandidáta na komisaře 
hlavní příslušný výbor, který přizve ke 
slyšení jeden nebo více dalších výborů.

(iii) oblast působnosti kandidáta 
na komisaře se z velké části shoduje
s oblastí působnosti jednoho výboru
a pouze okrajově s oblastí působnosti 
jiného nebo několika dalších výborů;
v tomto případě pořádá slyšení kandidáta 
na komisaře hlavní příslušný výbor 
za účasti jednoho nebo více dalších výborů 
(zúčastněné výbory).

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Morten Messerschmidt

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 5



PE454.707v01-00 6/12 AM\852362CS.doc

CS

Původní znění Pozměňovací návrh

Slyšení probíhají za takových okolností
a podmínek, které kandidátům na 
komisaře poskytnou rovnou
a spravedlivou příležitost představit sebe
i své názory.

Na každé slyšení je vyhrazena doba 
nejméně tři hodiny, ačkoli kandidátům na 
komisaře, jejichž oblasti působnosti jsou 
rozsáhlé, může být poskytnuta i doba delší 
než tři hodiny v závislosti na daném 
kandidátovi na komisaře.

Or. da

Odůvodnění

Mezi oblastmi působnosti jednotlivých komisařů jsou velké rozdíly, a proto by mělo být 
poskytnuto více času kandidátům na komisaře, jejichž oblasti působnosti jsou rozsáhlé, než 
těm kandidátům, jejichž oblasti působnosti jsou výrazně menší.

Pozměňovací návrh 18
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 5

Původní znění Pozměňovací návrh

Slyšení probíhají za takových okolností
a podmínek, které kandidátům na komisaře 
poskytnou rovnou a spravedlivou 
příležitost představit sebe i své názory.

Každé slyšení by mělo být naplánováno na 
nejméně tři hodiny, a pokud se v průběhu 
slyšení ukáže, že je s kandidátem třeba 
ještě dále vést diskusi, může být 
uspořádáno druhé a závěrečné slyšení. 
Slyšení probíhají za takových okolností
a podmínek, které kandidátům na komisaře 
poskytnou rovnou a spravedlivou 
příležitost představit sebe i své názory.

Or. xm

Odůvodnění

V případě nedostatku času, neshody během hodnotící schůze po slyšení atd. je třeba umožnit 
uspořádání druhého slyšení.
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Pozměňovací návrh 19
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 6

Původní znění Pozměňovací návrh

Kandidáti na komisaře jsou vyzváni
k úvodnímu ústnímu prohlášení, které 
nepřesáhne dvacet minut. Cílem slyšení je 
rozvinout mnohostranný politický dialog 
mezi kandidáty na komisaře a poslanci. 
Před ukončením slyšení je kandidátům na 
komisaře poskytnuta příležitost učinit 
stručné závěrečné prohlášení.

Kandidáti na komisaře jsou vyzváni
k úvodnímu ústnímu prohlášení, které 
nepřesáhne patnáct minut. Otázky jsou 
pokud možno seskupeny podle témat. 
Větší část řečnické doby je v souladu
s článkem 149 přidělena politickým 
skupinám. Cílem slyšení je rozvinout 
mnohostranný politický dialog mezi 
kandidáty na komisaře a poslanci. Před 
ukončením slyšení je kandidátům na 
komisaře poskytnuta příležitost učinit 
stručné závěrečné prohlášení.

Or. xm

Odůvodnění

Dvacet minut je příliš a deset minut málo. Domnívám se, že patnáct minut je vhodná doba.

Pozměňovací návrh 20
Paulo Rangel

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. Pokud výbor
v těchto dvou bodech nedospěje k dohodě, 
nechá jeho předseda v krajním případě
o obou rozhodnutích tajně hlasovat. 

Předseda a koordinátoři se sejdou 
neprodleně po ukončení slyšení a připraví 
návrh rozhodnutí o hodnocení 
jednotlivých kandidátů na komisaře, ve 
kterých se vyjádří k tomu, zda jsou 
kandidáti na komisaře podle jejich názoru 
způsobilí být členy sboru a vykonávat 
specifické úkoly, které jim byly přiděleny.
Po schůzi předsedy a koordinátorů se 
neprodleně sejde výbor, aby rozhodl
o hodnocení komisařů, a případně 
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Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů 
prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

hlasoval o návrhu předloženém předsedou
a koordinátory.
Tyto schůze jsou neveřejné.

Na každého kandidáta na komisaře je
k vypracována jedna hodnotící zpráva,
v níž jsou obsažena stanoviska všech 
výborů zapojených do slyšení. S cílem 
napomoci průběhu hodnocení může 
Konference předsedů výborů vypracovat 
vzor zprávy.
Pokud výbory za účelem dokončení svého 
hodnocení požadují další informace, 
obrátí se předseda Parlamentu jejich 
jménem písemně na zvoleného předsedu 
Komise. Koordinátoři vezmou jeho 
odpověď v úvahu.
Pokud výbor při hodnocení nedospěje
k dohodě, nechá jeho předseda v krajním 
případě o obou rozhodnutích tajně 
hlasovat.
Hodnotící zprávy výborů jsou do 24 hodin
zveřejněny a předloženy na neveřejné 
společné schůzi Konference předsedů
a Konference předsedů výborů. Po výměně 
názorů prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2
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Původní znění Pozměňovací návrh

Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. Pokud výbor
v těchto dvou bodech nedospěje k dohodě, 
nechá jeho předseda v krajním případě
o obou rozhodnutích tajně hlasovat. 
Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů 
prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Předseda, koordinátoři a jmenovaní 
zpravodajové se sejdou neprodleně po 
ukončení slyšení a provedou hodnocení 
jednotlivých kandidátů na komisaře. Tyto 
schůze jsou neveřejné. Koordinátoři jsou 
vyzváni, aby se vyjádřili k tomu, zda jsou 
kandidáti na komisaře podle jejich názoru 
způsobilí být členy sboru a vykonávat 
specifické úkoly, které jim byly přiděleny. 
Na každého kandidáta na komisaře je
k vypracována jedna hodnotící zpráva,
v níž jsou obsažena stanoviska všech 
výborů zapojených do slyšení. S cílem 
napomoci průběhu hodnocení může 
Konference předsedů výborů vypracovat 
vzor zprávy. Pokud výbory za účelem 
dokončení svého hodnocení požadují další 
informace, obrátí se předseda Parlamentu 
jejich jménem písemně na zvoleného 
předsedu Komise. Koordinátoři vezmou 
jeho odpověď v úvahu. Pokud 
koordinátoři nedospějí k dohodě týkající 
se hodnocení, svolá předseda schůzi 
celého výboru. V krajním případě nechá 
předseda výboru o obou rozhodnutích tajně 
hlasovat. Hodnotící zprávy výborů jsou do 
24 hodin zveřejněny a předloženy na 
neveřejné společné schůzi Konference 
předsedů a Konference předsedů výborů. 
Po výměně názorů prohlásí Konference 
předsedů a Konference předsedů výborů 
slyšení za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Or. xm

Odůvodnění

Domnívám se, že je třeba doplnit „zpravodaje“ v prvním řádku pozměňovacího návrhu, aby 
návrh odpovídal pozměňovacímu návrhu k čl. 192 odst. 2a (novému).



PE454.707v01-00 10/12 AM\852362CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22
Rafał Trzaskowski

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. Pokud výbor
v těchto dvou bodech nedospěje k dohodě, 
nechá jeho předseda v krajním případě
o obou rozhodnutích tajně hlasovat. 
Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů 
prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Předseda a koordinátoři se sejdou 
neprodleně po ukončení slyšení a provedou 
hodnocení jednotlivých kandidátů na 
komisaře. Tyto schůze jsou neveřejné. 
Koordinátoři jsou vyzváni, aby se vyjádřili
k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře 
podle jejich názoru způsobilí být členy 
sboru a vykonávat specifické úkoly, které 
jim byly přiděleny.

Na každého kandidáta na komisaře je
k vypracována jedna hodnotící zpráva,
v níž jsou obsažena stanoviska všech 
výborů zapojených do slyšení. S cílem 
napomoci průběhu hodnocení vypracuje 
Konference předsedů výborů vzor zprávy.
Pokud výbory za účelem dokončení svého 
hodnocení požadují další informace, 
obrátí se předseda Parlamentu jejich 
jménem písemně na zvoleného předsedu 
Komise. Koordinátoři vezmou jeho 
odpověď v úvahu.
Předseda svolá schůzi celého výboru
s cílem potvrdit rozhodnutí koordinátorů.
Pokud koordinátoři nedospějí k dohodě
týkající se hodnocení, svolá předseda 
schůzi celého výboru. V krajním případě 
nechá předseda výboru o obou 
rozhodnutích tajně hlasovat.
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Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů 
prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Algirdas Saudargas

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. Pokud výbor
v těchto dvou bodech nedospěje k dohodě, 
nechá jeho předseda v krajním případě
o obou rozhodnutích tajně hlasovat. 
Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů 
prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Předseda a koordinátoři se sejdou 
neprodleně po ukončení slyšení a provedou 
hodnocení jednotlivých kandidátů na 
komisaře. Tyto schůze jsou neveřejné. 
Koordinátoři jsou vyzváni, aby se vyjádřili
k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře 
podle jejich názoru způsobilí být členy 
sboru a vykonávat specifické úkoly, které 
jim byly přiděleny.

Na každého kandidáta na komisaře je 
vypracována jedna hodnotící zpráva.
S cílem napomoci průběhu hodnocení 
může Konference předsedů výborů 
vypracovat vzor zprávy.

Pokud výbory za účelem dokončení svého 
hodnocení požadují další informace, 
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obrátí se předseda Parlamentu jejich 
jménem písemně na zvoleného předsedu 
Komise. Koordinátoři vezmou jeho 
odpověď v úvahu.

Rozhodnutí koordinátorů potvrdí výbor. 
Pokud koordinátoři nedospějí k dohodě
týkající se hodnocení, nechá předseda
o rozhodnutích tajně hlasovat.

Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny 
poté, co byly předloženy na neveřejné 
společné schůzi Konference předsedů
a Konference předsedů výborů. Po výměně 
názorů prohlásí Konference předsedů
a Konference předsedů výborů slyšení 
za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace.

Or. en


