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Τροπολογία 12
Algirdas Saudargas

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 106 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Ο Πρόεδρος καλεί τον εκλεγέντα 
Πρόεδρο της Επιτροπής να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του 
προτεινομένου σώματος και την 
κατανομή των χαρτοφυλακίων σε κοινή 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία με τον Κανονισμό και τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

Τροπολογία 13
Paulo Rangel

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2a. Οι συντονιστές συγκαλούνται από τον 
πρόεδρο της επιτροπής τους για να 
προετοιμάσουν τη διοργάνωση των 
ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. 
Μετά τις ακροάσεις οι συντονιστές 
συνεδριάζουν για να προετοιμάσουν 
σχέδιο απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προταθέντων υποψηφίων
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο παράρτημα XVII.

Or. pt
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Τροπολογία 14
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2a. Οι συντονιστές συγκαλούνται από τον 
πρόεδρο της επιτροπής τους για να 
προετοιμάσουν τη διοργάνωση των 
ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. 
Μετά τις ακροάσεις, οι συντονιστές και, 
όπως απαιτείται, ο ορισθείς εισηγητής 
συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν τους 
προταθέντες υποψηφίους σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
παράρτημα XVII.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σκέπτομαι να συμπεριλάβω τον "εισηγητή" στην αξιολόγηση δεδομένου ότι είναι αυτός ο 
αρμόδιος στην επιτροπή του για τη συνέχεια που θα δοθεί στην ακρόαση.

Τροπολογία 15
Rafał Trzaskowski

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 
Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 
Ο πρόεδρος και οι συντονιστές εκάστης 
επιτροπής είναι αρμόδιοι για τις επί 
μέρους ρυθμίσεις. Ορίζονται εισηγητές.

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
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Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Or. en

Τροπολογία 16
Algirdas Saudargas

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 
Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 
Ο πρόεδρος και οι συντονιστές εκάστης 
επιτροπής είναι αρμόδιοι για τις επί 
μέρους ρυθμίσεις. Μπορούν να ορίζονται 
εισηγητές.

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών, 
κατ’ αναλογία με το άρθρο 50. Υπάρχουν 
τρία ενδεχόμενα:

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής·

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής (αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή)·

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· και

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών 
(συνδεδεμένες επιτροπές)· και

εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 

εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 



PE454.707v01-00 6/14 AM\852362EL.doc

EL

επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, η οποία προσκαλεί 
την άλλη επιτροπή ή τις λοιπές επιτροπές 
να λάβουν μέρος στην ακρόαση.

επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, με τη συμμετοχή της 
άλλης ή των λοιπών επιτροπών 
(συμμετέχουσες επιτροπές).

Or. en

Τροπολογία 17
Morten Messerschmidt

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.

Για κάθε ακρόαση διατίθεται χρόνος 
τουλάχιστον τριών ωρών, αν και στους 
ορισθέντες Επιτρόπους με ευρέα 
χαρτοφυλάκια μπορεί να διατεθεί χρόνος 
που υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ανάλογα 
με τον εκάστοτε ορισθέντα Επίτροπο. 

Or. da

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χαρτοφυλακίων των επιμέρους Επιτρόπων, και για το 
λόγο αυτό πρέπει να διατίθεται περισσότερος χρόνος στους ορισθέντες Επιτρόπους με ευρύτερα 
χαρτοφυλάκια σε σχέση με αυτούς των οποίων τα χαρτοφυλάκια είναι σε σημαντικό βαθμό 
πλέον περιορισμένα. 

Τροπολογία 18
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 

Κάθε ακρόαση προγραμματίζεται να 
διαρκέσει τρεις ώρες, και εφόσον κατά τη 
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στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.

διάρκεια της διαδικασίας αυτής καταστεί 
σαφές ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω 
εξέταση ενός υποψηφίου, μπορεί να 
οργανωθεί μια δεύτερη και τελική 
ακρόαση. Οι ακροάσεις 
πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό 
συνθήκες που δίδουν στους ορισθέντες 
Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να 
παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις 
τους.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση έλλειψης χρόνου, μη επίτευξης συμφωνίας κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης μετά 
την ακρόαση, κ.λπ. είναι σημαντικό να αφήνεται η πόρτα ανοικτή σε μια δεύτερη ακρόαση.

Τροπολογία 19
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση μεγίστης διαρκείας 20 λεπτών. Η 
διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών του 
Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 
να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση.

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση μεγίστης διαρκείας 15 λεπτών. 
Οσάκις είναι δυνατόν, οι ερωτήσεις 
συγκεντρώνονται ανά θέμα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ομιλίας 
πρέπει να κατανέμεται στις πολιτικές 
ομάδες, εφαρμόζοντας, κατ’ αναλογία, το
άρθρο 149. Η διεξαγωγή των ακροάσεων
πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
πολυφωνικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ 
των ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών 
του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 
να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

20 λεπτά είναι πάρα πολλά αλλά 10 λεπτά είναι πολύ λίγα. Θεωρώ ότι τα 15 λεπτά είναι ένας 
καλός χρόνος.

Τροπολογία 20
Paulo Rangel

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές 
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 
οποία τους έχουν ανατεθεί. Εάν η επιτροπή 
δεν κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως 
προς αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός 
της, ως τελευταία λύση, υποβάλλει τις δύο 
αποφάσεις σε μυστική ψηφοφορία. Οι 
δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε 
κοινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, η οποία 
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον 
δεν ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν 
τη λήξη των ακροάσεων.

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές 
συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 
προκειμένου να προετοιμάσουν ένα 
σχέδιο απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των μεμονωμένων 
ορισθέντων Επιτρόπων στο οποίο 
δηλώνουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί. Μετά τη συνεδρίαση του 
προέδρου με τους συντονιστές, οι 
επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως 
προκειμένου να λάβουν απόφαση σχετικά 
με την αξιολόγηση των Επιτρόπων και να 
ψηφίσουν επί του σχεδίου που υπέβαλαν ο 
πρόεδρος και οι συντονιστές, όπως 
απαιτείται.

Οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών.
Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο η οποία περιλαμβάνει τις 
γνώμες όλων των επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ακρόαση. Η Διάσκεψη 
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των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να 
καταρτίσει τυποποιημένο έντυπο για να 
διευκολύνει την αξιολόγηση.
Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
απάντηση.
Εάν η επιτροπή δεν κατορθώσει να 
επιτύχει συναίνεση όσον αφορά την 
αξιολόγηση, ο πρόεδρός της, ως τελευταία 
λύση, υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία.

Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται εντός 24 ωρών και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.

Or. pt

Τροπολογία 21
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές

Ο πρόεδρος, οι συντονιστές και οι 
ορισθέντες εισηγητές συνεδριάζουν 
αμέσως μετά τις ακροάσεις για να 
αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 
ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 



PE454.707v01-00 10/14 AM\852362EL.doc

EL

καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 
οποία τους έχουν ανατεθεί. Εάν η 
επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει
συναίνεση ως προς αμφότερα τα σημεία, ο 
πρόεδρός της, ως τελευταία λύση, 
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική 
ψηφοφορία. Οι δηλώσεις αξιολόγησης των 
επιτροπών δημοσιοποιούνται και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.

αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 
δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί. Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο η οποία περιλαμβάνει τις 
γνώμες όλων των επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ακρόαση. Η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να 
καταρτίσει τυποποιημένο έντυπο για να 
διευκολύνει την αξιολόγηση. Οσάκις οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές ζητούν 
περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
απάντηση. Εάν οι συντονιστές δεν 
κατορθώσουν να επιτύχουν συναίνεση ως 
προς την αξιολόγηση, ο πρόεδρος 
συγκαλεί συνεδρίαση της ολομέλειας της 
επιτροπής. Ως τελευταία λύση, ο πρόεδρος 
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική 
ψηφοφορία. Οι δηλώσεις αξιολόγησης των 
επιτροπών δημοσιοποιούνται εντός 24 
ωρών και παρουσιάζονται σε κοινή 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων 
και της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών, η οποία διεξάγεται 
κεκλεισμένων των θυρών. Κατόπιν 
ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον δεν 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν 
τη λήξη των ακροάσεων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σκέπτομαι να προσθέσω τη λέξη "εισηγητές" στη δεύτερη γραμμή της τροπολογίας ώστε να 
υπάρχει συνέπεια με την τροπολογία επί του άρθρου 192, παράγραφος 2 α (νέα).
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Τροπολογία 22
Rafał Trzaskowski

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές 
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 
οποία τους έχουν ανατεθεί. Εάν η 
επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει
συναίνεση ως προς αμφότερα τα σημεία, ο 
πρόεδρός της, ως τελευταία λύση, 
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική 
ψηφοφορία. Οι δηλώσεις αξιολόγησης των 
επιτροπών δημοσιοποιούνται και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές
συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 
για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 
ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 
αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 
δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί.

Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο η οποία περιλαμβάνει τις 
γνώμες όλων των επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ακρόαση. Η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να 
καταρτίσει τυποποιημένο έντυπο για να 
διευκολύνει την αξιολόγηση.
Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
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γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
απάντηση.
Ο πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της 
ολομέλειας της επιτροπής προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την απόφαση των 
συντονιστών.
Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 
επιτύχουν συναίνεση ως προς την 
αξιολόγηση, ο πρόεδρος συγκαλεί 
συνεδρίαση της ολομέλειας της 
επιτροπής. Ως τελευταία λύση, ο 
πρόεδρος υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία.
Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε 
κοινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, η οποία 
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον 
δεν ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν 
τη λήξη των ακροάσεων.

Or. en

Τροπολογία 23
Algirdas Saudargas

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές
συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 
για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 
ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 
αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 
δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
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αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 
οποία τους έχουν ανατεθεί. Εάν η 
επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει
συναίνεση ως προς αμφότερα τα σημεία, ο
πρόεδρός της, ως τελευταία λύση,
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική 
ψηφοφορία. Οι δηλώσεις αξιολόγησης των 
επιτροπών δημοσιοποιούνται και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.

προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί.

Καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο. Η Διάσκεψη των προέδρων 
των επιτροπών μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένο έντυπο για να διευκολύνει 
την αξιολόγηση.

Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
απάντηση.

Η απόφαση των συντονιστών 
επιβεβαιώνεται από την επιτροπή. Εάν οι 
συντονιστές δεν κατορθώσουν να 
επιτύχουν συναίνεση ως προς την 
αξιολόγηση, ο πρόεδρος υποβάλλει τις δύο 
αποφάσεις σε μυστική ψηφοφορία.
Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται αφού έχουν 
προηγουμένως παρουσιασθεί σε κοινή 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων 
και της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών, η οποία διεξάγεται 
κεκλεισμένων των θυρών. Κατόπιν 
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ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον δεν 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν 
τη λήξη των ακροάσεων.

Or. en


