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Tarkistus 12
Algirdas Saudargas

Euroopan parlamentin työjärjestys
106 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Parlamentin puhemies kutsuu 
komission puheenjohtajaksi valitun 
henkilön kertomaan ehdotetun kollegion 
kokoonpanosta ja vastuualueiden 
jakamisesta puheenjohtajakokouksen ja 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa.

Or. en

Perustelu

On käytettävä samaa terminologiaa kuin työjärjestyksessä ja Lissabonin sopimuksessa.

Tarkistus 13
Paulo Rangel

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu 
koordinaattorit koolle valmistelemaan 
komission jäsenehdokkaiden kuulemisten 
järjestämistä. Kuulemisten jälkeen 
koordinaattorit kokoontuvat laatimaan 
päätösluonnoksen ehdokkaiden 
arvioinnista liitteessä XVII määrätyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. pt
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Tarkistus 14
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu 
koordinaattorit koolle valmistelemaan 
komission jäsenehdokkaiden kuulemisten 
järjestämistä. Kuulemisten jälkeen 
koordinaattorit ja tapauksen mukaan 
nimitetty esittelijä kokoontuvat 
arvioimaan ehdokkaita liitteessä XVII 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

Or. xm

Perustelu

Esittelijä on otettava mukaan arviointiin, sillä hän on vastuussa kuulemisen seurannasta 
omassa valiokunnassaan.

Tarkistus 15
Rafał Trzaskowski

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Jos vastuualueet 
ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia 
järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:

Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Kunkin 
valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit vastaavat 
yksityiskohtaisista järjestelyistä. Lisäksi 
nimitetään esittelijöitä.
Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta 
vastaavien valiokuntien suhteen tehdään 
soveltuvia järjestelyjä. Vaihtoehtoja on 
kolme:

Or. en
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Tarkistus 16
Algirdas Saudargas

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Jos vastuualueet 
ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia 
järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:

Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Kunkin 
valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit vastaavat 
yksityiskohtaisista järjestelyistä. 
Esittelijöitä voidaan nimittää.
Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta 
vastaavien valiokuntien suhteen tehdään 
soveltuvia järjestelyjä soveltuvin osin 
50 artiklan mukaisesti. Vaihtoehtoja on 
kolme:

i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta 
kuulee jäsenehdokasta;

i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta 
kuulee jäsenehdokasta (asiasta vastaava 
valiokunta);

ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta; sekä

ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta (yhteistyöhön 
osallistuvat valiokunnat); sekä

iii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan 
toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden 
tai useamman muun valiokunnan 
toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan 
ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti 
kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta 
ja kutsuu toisen valiokunnan tai muut 
valiokunnat kuulemistilaisuuteen.

iii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan 
toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden 
tai useamman muun valiokunnan 
toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan 
ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti 
kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta 
ja toinen valiokunta tai muut valiokunnat
osallistuvat kuulemistilaisuuteen 
(kuulemiseen osallistuvat valiokunnat).

Or. en
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Tarkistus 17
Morten Messerschmidt

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuulemiset toimitetaan sellaisessa 
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa 
komission jäsenehdokkailla on 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
mahdollisuus esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.

Kuhunkin kuulemiseen varataan 
vähintään kolme tuntia aikaa, mutta 
komission jäsenehdokkaille, joilla on 
laajat vastuualueet, voidaan varata yli 
kolme tuntia aikaa kyseisen 
jäsenehdokkaan mukaan.

Or. da

Perustelu

Yksittäisten komission jäsenten vastuualueiden välillä on suuria eroja, joten sellaisille 
jäsenehdokkaille, joilla on laajat vastuualueet, olisi varattava enemmän aikaa kuin niille, 
joiden vastuualueet ovat selvästi pienemmät.

Tarkistus 18
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuulemiset toimitetaan sellaisessa 
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa 
komission jäsenehdokkailla on 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
mahdollisuus esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.

Kuhunkin kuulemiseen varataan kolme 
tuntia aikaa, ja jos jäsenehdokkaan 
kuulemista on tarpeen jatkaa, hänet 
voidaan kutsua toiseen ja viimeiseen 
kuulemiseen. Kuulemiset toimitetaan 
sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, 
joissa komission jäsenehdokkailla on 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
mahdollisuus esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.

Or. xm

Perustelu

On tärkeää jättää mahdollisuus toiseen kuulemiseen, jos esimerkiksi aikaa ei ole tarpeeksi tai 



AM\852362FI.doc 7/13 PE454.707v01-00

FI

kuulemisen jälkeisessä arviointikokouksessa ei päästä yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 19
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 6 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Komission jäsenehdokkaita pyydetään 
käyttämään enintään 20 minuuttia kestävä 
suullinen avauspuheenvuoro. 
Kuulemistilaisuudessa pyritään komission 
jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten 
väliseen monipuoliseen poliittiseen 
vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden 
päättymistä komission jäsenehdokkaille 
annetaan mahdollisuus käyttää lyhyt 
päätöspuheenvuoro.

Komission jäsenehdokkaita pyydetään 
käyttämään enintään 15 minuuttia kestävä 
suullinen avauspuheenvuoro. 
Mahdollisuuksien mukaan kysymykset 
ryhmitellään aiheen mukaan. Merkittävä 
osa puheajasta myönnetään poliittisille 
ryhmille soveltuvin osin 149 artiklan 
mukaisesti. Kuulemistilaisuudessa pyritään 
komission jäsenehdokkaiden ja 
parlamentin jäsenten väliseen 
monipuoliseen poliittiseen vuoropuheluun. 
Ennen tilaisuuden päättymistä komission 
jäsenehdokkaille annetaan mahdollisuus 
käyttää lyhyt päätöspuheenvuoro.

Or. xm

Perustelu

20 minuuttia on liikaa mutta 10 minuuttia liian vähän. Mielestäni 15 minuuttia on sopiva 
aika.

Tarkistus 20
Paulo Rangel

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin.
Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan

Valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen laatimaan 
päätösluonnoksen yksittäisten komission 
jäsenehdokkaiden arvioinnista. He 
ilmoittavat, täyttävätkö jäsenehdokkaat 
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mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä 
kollegion jäsenenä että heille erityisesti 
osoitetut tehtävät edellyttävät. Mikäli 
valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen 
molemmista kysymyksistä, valiokunnan 
puheenjohtaja toimittaa viimeisenä keinona 
näistä kahdesta päätöksestä salaisen 
äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot julkistetaan ja esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

heidän mielestään ne vaatimukset, joita 
sekä tehtävä kollegion jäsenenä että heille 
erityisesti osoitetut tehtävät edellyttävät.
Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
puheenjohtajan ja koordinaattorien 
kokouksen jälkeen päättämään komission 
jäsenehdokkaiden arvioinnista ja 
tarvittaessa äänestämään puheenjohtajan 
ja koordinaattorien esittämästä 
luonnoksesta.

Kokoukset pidetään suljetuin ovin.
Kustakin jäsenehdokkaasta annetaan yksi 
arviointilausunto, joka sisältää kaikkien 
kuulemiseen osallistuneiden valiokuntien 
lausunnot. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous voi laatia pro forma 
-mallin arvioinnin tueksi.
Jos valiokunnat tarvitsevat lisätietoja 
arviointinsa täydentämiseksi, parlamentin 
puhemies lähettää niiden puolesta kirjeen 
valitulle komission puheenjohtajalle. 
Koordinaattorit ottavat vastauksen 
huomioon.
Mikäli valiokunta ei pääse 
yhteisymmärrykseen arvioinnista,
valiokunnan puheenjohtaja toimittaa 
viimeisenä keinona näistä kahdesta 
päätöksestä salaisen äänestyksen.
Valiokunnan arviointilausunnot 
julkistetaan 24 tunnin kuluessa ja 
esitellään puheenjohtajakokouksen ja 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.
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Or. pt

Tarkistus 21
Enrique Guerrero Salom

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan
mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä 
kollegion jäsenenä että heille erityisesti 
osoitetut tehtävät edellyttävät. Mikäli 
valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen 
molemmista kysymyksistä, valiokunnan 
puheenjohtaja toimittaa viimeisenä keinona 
näistä kahdesta päätöksestä salaisen 
äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot julkistetaan ja esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

Valiokunnan puheenjohtaja, 
koordinaattorit ja nimitetyt esittelijät
kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Koordinaattoreita pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat 
koordinaattorien mielestä ne vaatimukset, 
joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että 
heille erityisesti osoitetut tehtävät 
edellyttävät. Kustakin jäsenehdokkaasta 
annetaan yksi arviointilausunto, joka 
sisältää kaikkien kuulemiseen 
osallistuneiden valiokuntien lausunnot. 
Valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
laatia pro forma -mallin arvioinnin 
tueksi. Jos valiokunnat tarvitsevat 
lisätietoja arviointinsa täydentämiseksi, 
parlamentin puhemies lähettää niiden 
puolesta kirjeen valitulle komission 
puheenjohtajalle. Koordinaattorit ottavat 
vastauksen huomioon. Mikäli 
koordinaattorit eivät pääse 
yhteisymmärrykseen arvioinnista, 
valiokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle 
koko valiokunnan. Puheenjohtaja
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen äänestyksen. 
Valiokunnan arviointilausunnot 
julkistetaan 24 tunnin kuluessa ja 
esitellään puheenjohtajakokouksen ja 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
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puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

Or. xm

Perustelu

Esittelijät on mainittava tarkistuksen alussa, jotta se vastaa työjärjestyksen 192 artiklan 
2 a kohtaan (uusi) esittämääni tarkistusta.

Tarkistus 22
Rafał Trzaskowski

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita.
Kokoukset pidetään suljetuin ovin.
Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan
mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä 
kollegion jäsenenä että heille erityisesti 
osoitetut tehtävät edellyttävät. Mikäli
valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen
molemmista kysymyksistä, valiokunnan 
puheenjohtaja toimittaa viimeisenä keinona 
näistä kahdesta päätöksestä salaisen 
äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot julkistetaan ja esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

Valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita.
Kokoukset pidetään suljetuin ovin.
Koordinaattoreita pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat
koordinaattorien mielestä ne vaatimukset, 
joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että 
heille erityisesti osoitetut tehtävät 
edellyttävät.

Kustakin jäsenehdokkaasta annetaan yksi 
arviointilausunto, joka sisältää kaikkien 
kuulemiseen osallistuneiden valiokuntien 
lausunnot. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous laatii pro forma 
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-mallin arvioinnin tueksi.
Jos valiokunnat tarvitsevat lisätietoja 
arviointinsa täydentämiseksi, parlamentin 
puhemies lähettää niiden puolesta kirjeen 
valitulle komission puheenjohtajalle. 
Koordinaattorit ottavat vastauksen 
huomioon.
Puheenjohtaja kutsuu koolle koko 
valiokunnan koordinaattorien päätöksen 
vahvistamiseksi. 
Mikäli koordinaattorit eivät pääse
yhteisymmärrykseen arvioinnista,
valiokunnan puheenjohtaja kutsuu myös 
koolle koko valiokunnan. Puheenjohtaja 
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen äänestyksen.

Valiokunnan arviointilausunnot 
julkistetaan ja esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

Or. en

Tarkistus 23
Algirdas Saudargas

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan
mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä 

Valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Koordinaattoreita pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat 
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kollegion jäsenenä että heille erityisesti 
osoitetut tehtävät edellyttävät. Mikäli 
valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen 
molemmista kysymyksistä, valiokunnan 
puheenjohtaja toimittaa viimeisenä 
keinona näistä kahdesta päätöksestä
salaisen äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot julkistetaan ja esitellään
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

koordinaattorien mielestä ne vaatimukset, 
joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että 
heille erityisesti osoitetut tehtävät 
edellyttävät.

Kustakin jäsenehdokkaasta annetaan yksi 
arviointilausunto. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous voi laatia pro forma 
-mallin arvioinnin tueksi.

Jos valiokunnat tarvitsevat lisätietoja 
arviointinsa täydentämiseksi, parlamentin 
puhemies lähettää niiden puolesta kirjeen 
valitulle komission puheenjohtajalle. 
Koordinaattorit ottavat vastauksen 
huomioon.

Valiokunta vahvistaa koordinaattorien 
päätöksen. Mikäli koordinaattorit eivät
pääse yhteisymmärrykseen arvioinnista, 
valiokunnan puheenjohtaja toimittaa
päätöksistä salaisen äänestyksen.

Valiokunnan arviointilausunnot 
julkistetaan sen jälkeen, kun ne on esitelty
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin 
ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat kuulemiset 
päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää 
lisätietoja.

Or. en
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