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Ændringsforslag 12
Algirdas Saudargas

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 106 – stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Parlamentets formand indbyder den 
valgte formand for Kommissionen til 
under et fællesmøde mellem 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen at redegøre 
for sammensætningen af det foreslåede 
kollegium og fordelingen af sagsområder;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at anvende samme terminologi som i forretningsordenen og i 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 13
Paulo Rangel

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a. Koordinatorerne indkaldes af 
udvalgsformanden til at forberede 
høringen af de udpegede 
kommissionsmedlemmer. Efter 
høringerne mødes koordinatorerne for at 
udarbejde et udkast til afgørelse om 
evalueringen af kandidaterne i 
overensstemmelse med proceduren i bilag 
XVII til forretningsordenen.

Or. pt
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Ændringsforslag 14
Enrique Guerrero Salom

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a. Koordinatorerne indkaldes af 
udvalgsformanden til at forberede 
høringen af de udpegede 
kommissionsmedlemmer. Efter 
høringerne mødes koordinatorerne og, om 
nødvendigt, den udnævnte ordfører for at 
evaluere kandidaterne i overensstemmelse 
med proceduren i bilag XVII til 
forretningsordenen.

Or. xm

Begrundelse

"Ordføreren" bør inddrages i evalueringen, da den pågældende selv vil være ansvarlig for 
opfølgningen af høringen i dennes eget udvalg.

Ændringsforslag 15
Rafał Trzaskowski

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra b – afsnit 2 – indledning

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen i fællesskab. 
Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede. Der er tre muligheder:

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen i fællesskab. 
Formanden og koordinatorerne i de 
enkelte udvalg er ansvarlige for den 
nærmere tilrettelæggelse. Der skal 
udnævnes ordførere.
Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede. Der er tre muligheder:

Or. en
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Ændringsforslag 16
Algirdas Saudargas

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra b – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen i fællesskab. 
Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede. Der er tre muligheder:

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen i fællesskab. 
Formanden og koordinatorerne i de 
enkelte udvalg er ansvarlige for den 
nærmere tilrettelæggelse. Der kan 
udnævnes ordførere.
Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede, jf. forretningsordenens artikel 
50. Der er tre muligheder:

(i) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde kun 
vedrører et enkelt parlamentsudvalgs 
sagsområde, høres den pågældende kun af 
dette udvalg

(i) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde kun 
vedrører et enkelt parlamentsudvalgs 
sagsområde, høres den pågældende kun af 
dette udvalg (det korresponderende 
udvalg);

(ii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
vedrører mere end et udvalgs sagsområde i 
stort set samme omfang, høres den 
pågældende af disse udvalg i fællesskab 

(ii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
vedrører mere end et udvalgs sagsområde i 
stort set samme omfang, høres den 
pågældende af disse udvalg i fællesskab 
(associerede udvalg)

hvis det udpegede kommissionsmedlems 
ansvarsområde overvejende vedrører ét 
udvalgs sagsområde og kun i begrænset 
omfang mindst et andet udvalgs 
sagsområde, høres den pågældende af det 
udvalg, der hovedsagelig er kompetent, og 
dette udvalg indbyder det andet eller de 
andre udvalg til at deltage i høringen.

(iii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
overvejende vedrører ét udvalgs 
sagsområde og kun i begrænset omfang 
mindst et andet udvalgs sagsområde, høres 
den pågældende af det udvalg, der 
hovedsagelig er kompetent, med deltagelse 
af det andet eller de andre udvalg 
(deltagende udvalg).

Or. en
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Ændringsforslag 17
Morten Messerschmidt

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra b – afsnit 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringerne finder sted under betingelser, 
der giver de udpegede 
kommissionsmedlemmer lige og rimelige 
muligheder for at præsentere sig selv og 
deres synspunkter.

Hver høring er berammet til at vare 
mindst tre timer, men de udpegede 
kommissionsmedlemmer med store 
ansvarsområder kan få berammet mere 
tid, afhængigt af hvilke af de udpegede 
kommissionsmedlemmer der er tale om.

Or. da

Begrundelse

De enkelte kommissærers ansvarsområder varierer meget, og derfor bør der afsættes mere tid 
til udpegede kommissionsmedlemmer med større ansvarsområder end til de medlemmer, hvis 
ansvarsområder er væsentligt mindre.

Ændringsforslag 18
Enrique Guerrero Salom

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra b – afsnit 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringerne finder sted under betingelser, 
der giver de udpegede 
kommissionsmedlemmer lige og rimelige 
muligheder for at præsentere sig selv og 
deres synspunkter.

Der afsættes tre timer til hver høring, og 
hvis det under høringen bliver klart, at 
yderligere undersøgelse af en kandidat er 
nødvendig, kan der afholdes en anden og 
sidste høring. Høringerne finder sted under 
betingelser, der giver de udpegede 
kommissionsmedlemmer lige og rimelige 
muligheder for at præsentere sig selv og 
deres synspunkter.

Or. xm
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Begrundelse

I tilfælde af tidsnød, hvis der f.eks. ikke opnås enighed under evalueringsmødet efter 
høringen, er det vigtigt at skabe mulighed en ny høring.

Ændringsforslag 19
Enrique Guerrero Salom

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra b – afsnit 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

De udpegede kommissionsmedlemmer 
opfordres til at indlede høringen med en 
mundtlig redegørelse på højst 20 minutter. 
Formålet med høringerne er at etablere en 
pluralistisk politisk dialog mellem de 
udpegede kommissionsmedlemmer og 
medlemmerne. Inden høringen afsluttes, 
får de udpegede kommissionsmedlemmer 
mulighed for at afgive en kort afsluttende 
erklæring.

De udpegede kommissionsmedlemmer 
opfordres til at indlede høringen med en 
mundtlig redegørelse på højst 15 minutter.
Spørgsmålene samles om muligt i emner.
Hovedandelen af taletiden gives til de 
politiske grupper, jf. artikel 149. Formålet 
med høringerne er at etablere en 
pluralistisk politisk dialog mellem de 
udpegede kommissionsmedlemmer og 
medlemmerne. Inden høringen afsluttes, 
får de udpegede kommissionsmedlemmer 
mulighed for at afgive en kort afsluttende 
erklæring.

Or. xm

Begrundelse

20 minutter er for længe, men 10 minutter er for kort tid. 15 minutter må betragtes som 
hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 20
Paulo Rangel

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra c – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene mødes straks efter høringen for 
at evaluere de enkelte udpegede 

Formanden og koordinatorerne mødes 
straks efter høringen for at udarbejde et 
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kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene 
anmodes om at tage stilling til, om de 
udpegede kommissionsmedlemmer efter 
deres opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om begge disse punkter, sætter 
udvalgets formand som sidste udvej de to 
afgørelser til hemmelig afstemning. 
Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

udkast til afgørelse om evalueringen af de 
enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer, hvori de tager 
stilling til, om de udpegede 
kommissionsmedlemmer efter deres 
opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt.
Efter formandens og koordinatorernes 
møde træder udvalget straks sammen for 
at træffe beslutning om evalueringen af 
kommissærerne og, om fornødent, 
stemme om formandens og 
koordinatorernes udkast.
Disse møder afholdes for lukkede døre.

Der udarbejdes én enkelt 
evalueringsudtalelse for hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem, som 
omfatter udtalelserne fra samtlige udvalg, 
der har medvirket ved høringen. 
Udvalgsformandskonferencen kan 
udarbejde en pro forma-skabelon, som 
kan anvendes ved evalueringen.
Såfremt udvalg har behov for yderligere 
oplysninger for at kunne afslutte 
evalueringen, sender Parlamentets 
formand på deres vegne en skrivelse til 
den valgte formand for Kommissionen. 
Koordinatorerne tager svaret med i deres 
overvejelser.
Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om evalueringen, sætter udvalgets 
formand som sidste udvej de to afgørelser 
til hemmelig afstemning.

Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres inden 24 timer og 
fremlægges på et fælles møde mellem 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der afholdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
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erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 21
Enrique Guerrero Salom

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra c – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene mødes straks efter høringen for 
at evaluere de enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene
anmodes om at tage stilling til, om de 
udpegede kommissionsmedlemmer efter 
deres opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om begge disse punkter, sætter 
udvalgets formand som sidste udvej de to 
afgørelser til hemmelig afstemning. 
Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Formanden, koordinatorerne og de 
udpegede ordførere mødes straks efter 
høringen for at evaluere de enkelte 
udpegede kommissionsmedlemmer.  Disse 
møder afholdes for lukkede døre. 
Koordinatorerne anmodes om at tage 
stilling til, om de udpegede 
kommissionsmedlemmer efter deres 
opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Der udarbejdes én enkelt 
evalueringsudtalelse for hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem, som 
omfatter udtalelserne fra samtlige udvalg, 
der har medvirket ved høringen. 
Udvalgsformandskonferencen kan 
udarbejde en pro forma-skabelon, som 
kan anvendes ved evalueringen. Såfremt 
udvalg har behov for yderligere 
oplysninger for at kunne afslutte 
evalueringen, sender Parlamentets 
formand på deres vegne en skrivelse til 
den valgte formand for Kommissionen. 
Koordinatorerne tager svaret med i deres 
overvejelser. Hvis koordinatorerne ikke er 
i stand til at nå til enighed om 
evalueringen, indkalder formanden til et 
møde i hele udvalget. Udvalgets formand 
sætter som sidste udvej de to afgørelser til 
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hemmelig afstemning. Udvalgenes 
evalueringsudtalelser offentliggøres inden 
24 timer og fremlægges på et fælles møde 
mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der afholdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Or. xm

Begrundelse

"Ordførere" indsættes i ændringsforslagets første linje for at skabe overensstemmelse med 
ændringsforslaget til artikel 192, stk. 2, litra a, (nyt).

Ændringsforslag 22
Rafał Trzaskowski

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra c – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene mødes straks efter høringen for 
at evaluere de enkelte udpegede
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene
anmodes om at tage stilling til, om de 
udpegede kommissionsmedlemmer efter 
deres opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om begge disse punkter, sætter 
udvalgets formand som sidste udvej de to 
afgørelser til hemmelig afstemning. 
Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 

Formanden og koordinatorerne mødes 
straks efter høringen for at evaluere de 
enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer.  Disse møder 
afholdes for lukkede døre. 
Koordinatorerne anmodes om at tage 
stilling til, om de udpegede 
kommissionsmedlemmer efter deres 
opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt.
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Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Der udarbejdes én enkelt 
evalueringsudtalelse for hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem, som 
omfatter udtalelserne fra samtlige udvalg, 
der har medvirket ved høringen. 
Udvalgsformandskonferencen kan 
udarbejde en pro forma-skabelon, som 
kan anvendes ved evalueringen.
Såfremt udvalg har behov for yderligere 
oplysninger for at kunne afslutte 
evalueringen, sender Parlamentets 
formand på deres vegne en skrivelse til 
den valgte formand for Kommissionen. 
Koordinatorerne tager svaret med i deres 
overvejelser.
Formanden indkalder til et møde i hele 
udvalget for at få bekræftet 
koordinatorernes afgørelse.
Hvis koordinatorerne ikke er i stand til at 
nå til enighed om evalueringen, indkalder 
formanden til et møde i hele udvalget. 
Udvalgets formand sætter som sidste udvej 
de to afgørelser til hemmelig afstemning.

Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 23
Algirdas Saudargas

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – punkt 1 – litra c – afsnit 2
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene mødes straks efter høringen for 
at evaluere de enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene
anmodes om at tage stilling til, om de 
udpegede kommissionsmedlemmer efter 
deres opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om begge disse punkter, sætter 
udvalgets formand som sidste udvej de to 
afgørelser til hemmelig afstemning. 
Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Formanden og koordinatorerne mødes 
straks efter høringen for at evaluere de 
enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer.  Disse møder 
afholdes for lukkede døre. 
Koordinatorerne anmodes om at tage 
stilling til, om de udpegede 
kommissionsmedlemmer efter deres 
opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt.

Der udarbejdes én enkelt 
evalueringsudtalelse for hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem. 
Udvalgsformandskonferencen kan 
udarbejde en pro forma-skabelon, som 
kan anvendes ved evalueringen.

Såfremt udvalg har behov for yderligere 
oplysninger for at kunne afslutte 
evalueringen, sender Parlamentets 
formand på deres vegne en skrivelse til 
den valgte formand for Kommissionen. 
Koordinatorerne tager svaret med i deres 
overvejelser.

Koordinatorernes afgørelse godkendes af 
udvalget. Hvis koordinatorerne ikke er i 
stand til at nå til enighed om evalueringen, 
sætter udvalgets formand som sidste udvej 
de to afgørelser til hemmelig afstemning.



AM\852362DA.doc 13/14 PE454.707v01-00

DA

Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres efter at være blevet fremlagt
på et fælles møde mellem 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der afholdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger.

Or. en
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