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Muudatusettepanek 12
Algirdas Saudargas

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 106 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Parlamendi president palub Euroopa 
Komisjoni ametisseastuval presidendil 
esitada esimeeste konverentsi ja 
komisjonide esimeeste konverentsi 
ühiskoosolekul aruande volinike 
kolleegiumi kavandatud koosseisu ja 
portfellide jaotuse kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleb kasutada sama terminoloogiat nagu kodukorras ja Lissaboni lepingus.

Muudatusettepanek 13
Paulo Rangel

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Komisjoni esimees kutsub 
koordinaatorid kokku, et valmistada ette 
volinikukandidaatide kuulamised. Pärast 
kuulamisi kohtuvad koordinaatorid, et 
koostada otsuse eelnõu kandidaatide 
hindamise kohta vastavalt XVII lisas 
sätestatud menetlusele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 14
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Komisjoni esimees kutsub 
koordinaatorid kokku, et valmistada ette 
volinikukandidaatide kuulamised. Pärast 
kuulamisi kohtuvad koordinaatorid ja 
vajaduse korral määratud raportöör, et 
hinnata kandidaate vastavalt XVII lisas 
sätestatud menetlusele.

Or. xm

Selgitus

Hindamisse tuleks kaasata ka „raportöör”, kuna just tema vastutab kuulamise järelmeetmete 
eest oma komisjonis.

Muudatusettepanek 15
Rafał Trzaskowski

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt b – lõik 2 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents. Jagatud vastutusalade korral 
tehakse asjaomaste komisjonide 
kaasamiseks asjakohased korraldused. On 
kolm võimalust:

Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents. Korralduse üksikasjade eest 
vastutavad asjaomase 
parlamendikomisjoni esimees ja 
koordinaatorid. Määratakse ka 
raportöörid.
Jagatud vastutusalade korral tehakse 
asjaomaste komisjonide kaasamiseks 
asjakohased korraldused. On kolm 
võimalust:

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Algirdas Saudargas

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt b – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents. Jagatud vastutusalade korral 
tehakse asjaomaste komisjonide 
kaasamiseks asjakohased korraldused. On 
kolm võimalust:

Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents. Korralduse üksikasjade eest 
vastutavad asjaomase 
parlamendikomisjoni esimees ja 
koordinaatorid. Vajaduse korral 
määratakse raportöörid.
Jagatud vastutusalade korral tehakse 
asjaomaste komisjonide kaasamiseks 
asjakohased korraldused, kohaldades 
vajalike muudatustega artiklit 50. On 
kolm võimalust:

(i) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati ainult kõnealune 
parlamendikomisjon;

(i) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati ainult kõnealune 
parlamendikomisjon (vastutav komisjon);

(ii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub enam-vähem võrdsel määral 
rohkem kui ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulavad 
volinikukandidaati need 
parlamendikomisjonid ühiselt; ning

(ii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub enam-vähem võrdsel määral 
rohkem kui ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulavad 
volinikukandidaati need 
parlamendikomisjonid (kaasatud 
komisjonid) ühiselt; ning

(iii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub peamiselt ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda ja ainult vähesel määral 
vähemalt ühe teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati suurima pädevusega 
parlamendikomisjon, kes kutsub teise(d) 
parlamendikomisjoni(d) kuulamisest osa 
võtma.

(iii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub peamiselt ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda ja ainult vähesel määral 
vähemalt ühe teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati suurima pädevusega 
parlamendikomisjon teis(t)e 
parlamendikomisjoni(de) (osalevad 
komisjonid) osavõtul.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Morten Messerschmidt

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt b – lõik 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamised toimuvad sellistel asjaoludel 
ja tingimustel, mis annavad 
volinikukandidaatidele võrdse ja 
erapooletu võimaluse ennast ja oma 
arvamusi tutvustada.

Igale kuulamisele eraldatakse vähemalt 
kolm tundi, kuid ulatusliku vastutusalaga 
volinikukandidaatide korral võib 
asjaomasele volinikukandidaadile 
võimaldada rohkem kui kolm tundi.

Or. da

Selgitus

Eri volinike vastutusalad on suuresti erinevad ja seetõttu tuleks ulatuslikuma vastutusalaga 
volinikukandidaatidele eraldada rohkem aega kui neile, kelle vastutusalad on oluliselt 
väiksemad.

Muudatusettepanek 18
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt b – lõik 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamised toimuvad sellistel asjaoludel ja 
tingimustel, mis annavad 
volinikukandidaatidele võrdse ja 
erapooletu võimaluse ennast ja oma 
arvamusi tutvustada.

Igaks kuulamiseks kavandatakse kolm 
tundi ning juhul, kui selle käigus ilmneb 
vajadus kandidaati põhjalikumalt 
küsitleda, võidakse korraldada teine ja 
lõplik kuulamine. Kuulamised toimuvad 
sellistel asjaoludel ja tingimustel, mis 
annavad volinikukandidaatidele võrdse ja 
erapooletu võimaluse ennast ja oma 
arvamusi tutvustada.

Or. xm

Selgitus

On oluline jätta võimalus teise kuulamise korraldamiseks juhul, kui ei ole piisavalt aega või 
kui pärast kuulamist toimuval hindamiskoosolekul ei suudeta jõuda kokkuleppele jne.
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Muudatusettepanek 19
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt b – lõik 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Volinikukandidaatidel palutakse esineda 
suulise avasõnavõtuga, mille pikkus on 
kuni 20 minutit. Kuulamised tuleks 
korraldada nii, et arendada pluralistlikku 
poliitilist dialoogi volinikukandidaatide ja 
parlamendiliikmete vahel. Enne kuulamise 
lõppu tuleks volinikukandidaatidele anda 
võimalus lühikeseks lõppsõnaks.

Volinikukandidaatidel palutakse esineda 
suulise avasõnavõtuga, mille pikkus on 
kuni 15 minutit. Võimaluse korral 
rühmitatakse küsimused teemade kaupa. 
Põhiosa kõneajast eraldatakse 
fraktsioonidele, kohaldades vajalike 
muudatustega artiklit 149. Kuulamised 
tuleks korraldada nii, et arendada 
pluralistlikku poliitilist dialoogi 
volinikukandidaatide ja parlamendiliikmete 
vahel. Enne kuulamise lõppu tuleks 
volinikukandidaatidele anda võimalus 
lühikeseks lõppsõnaks.

Or. xm

Selgitus

20 minutit on liiga palju, kuid 10 minutit on liiga vähe. Pean sobivaks ajaks 15 minutit.

Muudatusettepanek 20
Paulo Rangel

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt c – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast kuulamist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised.
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Kui 
parlamendikomisjon ei saavuta konsensust 
kummaski küsimuses, paneb komisjoni 

Pärast kuulamist kogunevad esimees ja 
koordinaatorid viivitamatult, et koostada
otsuse eelnõu iga volinikukandidaadi 
hindamise kohta, milles nad hindavad, 
kas volinikukandidaadid sobivad nende 
arvates komisjoni koosseisu ja kas nad 
sobivad täitma neile määratud konkreetseid 
ülesandeid. Pärast esimehe ja 
koordinaatorite kohtumist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamatult, et 
teha otsus volinike hindamise kohta ja 
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esimees viimase abinõuna mõlemad 
otsused salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

panna vajaduse korral esimehe ja 
koordinaatorite esitatud eelnõu 
hääletusele.
Need koosolekud on kinnised.

Iga volinikukandidaadi kohta antakse 
üksainus hinnang, mis sisaldab kõikide 
kuulamisest osa võtnud komisjonide 
arvamusi. Komisjonide esimeeste 
konverents võib koostada hindamist 
hõlbustava näidisvormi.
Kui parlamendikomisjonid vajavad 
lisateavet hinnangu vormistamiseks, 
kirjutab parlamendi president nende 
nimel Euroopa Komisjoni 
ametisseastuvale presidendile. 
Koordinaatorid võtavad saadud vastust 
arvesse.
Kui parlamendikomisjon ei saavuta 
hinnangu andmisel konsensust, paneb 
komisjoni esimees viimase abinõuna 
mõlemad otsused salajasele hääletusele.

Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse 24 tunni jooksul ning neid 
tutvustatakse esimeeste konverentsi ja 
komisjonide esimeeste konverentsi ühisel 
kinnisel koosolekul. Pärast arvamuste 
vahetamist ja kui ei otsustata taotleda 
lisateavet, kuulutavad esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents kuulamised lõppenuks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 21
Enrique Guerrero Salom

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt c – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast kuulamist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. 
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Kui 
parlamendikomisjon ei saavuta konsensust 
kummaski küsimuses, paneb komisjoni
esimees viimase abinõuna mõlemad 
otsused salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

Pärast kuulamist kogunevad esimees, 
koordinaatorid ja määratud raportöörid
viivitamatult iga volinikukandidaadi 
hindamiseks. Need koosolekud on 
kinnised. Koordinaatoritel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Iga 
volinikukandidaadi kohta antakse 
üksainus hinnang, mis sisaldab kõikide 
kuulamisest osa võtnud komisjonide 
arvamusi. Komisjonide esimeeste 
konverents võib koostada hindamist 
hõlbustava näidisvormi. Kui 
parlamendikomisjonid vajavad lisateavet 
hinnangu vormistamiseks, kirjutab 
parlamendi president nende nimel 
Euroopa Komisjoni ametisseastuvale 
presidendile. Koordinaatorid võtavad 
saadud vastust arvesse. Kui 
koordinaatorid ei saavuta hinnangu 
andmisel konsensust, kutsub esimees 
kokku komisjoni koosoleku. Viimase 
abinõuna paneb esimees mõlemad otsused 
salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse 24 tunni jooksul ning neid 
tutvustatakse esimeeste konverentsi ja 
komisjonide esimeeste konverentsi ühisel 
kinnisel koosolekul. Pärast arvamuste 
vahetamist ja kui ei otsustata taotleda 
lisateavet, kuulutavad esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste 
konverents kuulamised lõppenuks.

Or. xm
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Selgitus

Muudatusettepaneku esimesse ritta tuleks lisada „raportöörid”, et saavutada sidusus minu 
esitatud muudatusettepanekuga, mis käsitleb artikli 192 lõiget 2 a (uus).

Muudatusettepanek 22
Rafał Trzaskowski

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt c – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast kuulamist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. 
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Kui 
parlamendikomisjon ei saavuta konsensust 
kummaski küsimuses, paneb komisjoni
esimees viimase abinõuna mõlemad 
otsused salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

Pärast kuulamist kogunevad esimees ja 
koordinaatorid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. Koordinaatoritel
palutakse hinnata, kas volinikukandidaadid 
sobivad nende arvates komisjoni koosseisu 
ja kas nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid.

Iga volinikukandidaadi kohta antakse 
üksainus hinnang, mis sisaldab kõikide 
kuulamisest osa võtnud komisjonide 
arvamusi. Komisjonide esimeeste 
konverents koostab hindamist hõlbustava 
näidisvormi.
Kui parlamendikomisjonid vajavad 
lisateavet hinnangu vormistamiseks, 
kirjutab parlamendi president nende 
nimel Euroopa Komisjoni 
ametisseastuvale presidendile. 
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Koordinaatorid võtavad saadud vastust 
arvesse.
Esimees kutsub kokku 
parlamendikomisjoni koosoleku, et 
kinnitada koordinaatorite otsus.
Esimees kutsub komisjoni koosoleku 
kokku ka siis, kui koordinaatorid ei 
saavuta hinnangu andmisel konsensust.
Viimase abinõuna paneb esimees 
mõlemad otsused salajasele hääletusele.

Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Algirdas Saudargas

Euroopa Parlamendi kodukord
Lisa XVII – punkt 1 – alapunkt c – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast kuulamist kogunevad 
parlamendikomisjonid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. 
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Kui 
parlamendikomisjon ei saavuta konsensust 
kummaski küsimuses, paneb komisjoni
esimees viimase abinõuna mõlemad
otsused salajasele hääletusele. 
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse

Pärast kuulamist kogunevad esimees ja 
koordinaatorid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. Koordinaatoritel
palutakse hinnata, kas volinikukandidaadid 
sobivad nende arvates komisjoni koosseisu 
ja kas nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid.
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esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

Iga volinikukandidaadi kohta antakse 
üksainus hinnang. Komisjonide esimeeste 
konverents võib koostada hindamist 
hõlbustava näidisvormi.

Kui parlamendikomisjonid vajavad 
lisateavet hinnangu vormistamiseks, 
kirjutab parlamendi president nende 
nimel Euroopa Komisjoni 
ametisseastuvale presidendile. 
Koordinaatorid võtavad saadud vastust 
arvesse.

Koordinaatorite otsuse kinnitab 
parlamendikomisjon. Kui koordinaatorid
ei saavuta hinnangu andmisel konsensust, 
paneb esimees otsused salajasele 
hääletusele.

Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse pärast nende tutvustamist
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist ja 
kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks.

Or. en


