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Módosítás 12
Algirdas Saudargas

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
106 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) A Parlament elnöke felkéri a 
Bizottság megválasztott elnökét, hogy az 
Elnökök Értekezletének és a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének együttes ülésén 
számoljon be a testület javasolt 
összetételéről és a tárcák elosztásáról.

Or. en

Indokolás

Ugyanazt a terminológiát kell használni, mint az eljárási szabályzatban és a Lisszaboni 
Szerződésben.

Módosítás 13
Paulo Rangel

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A bizottsági elnök összehívja a 
koordinátorokat a biztosjelöltek 
meghallgatása megszervezésének 
előkészítésére. A meghallgatások után a 
koordinátorok ülést tartanak abból a 
célból, hogy határozattervezetet 
készítsenek a jelölteknek a XVII. 
mellékletben meghatározott eljárásnak 
megfelelő értékeléséről.

Or. pt
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Módosítás 14
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A bizottsági elnök összehívja a 
koordinátorokat a biztosjelöltek 
meghallgatása megszervezésének 
előkészítésére. A meghallgatások után a 
koordinátorok és szükség esetén a kijelölt 
előadó ülést tartanak abból a célból, hogy 
a XVII. mellékletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően értékeljék a 
jelölteket.

Or. xm

Indokolás

Be kell vonni az előadót az értékelésbe, mivel saját bizottságában ő felelős a meghallgatás 
nyomon követéséért.

Módosítás 15
Rafał Trzaskowski

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. Vegyes 
tárcák esetében megfelelő intézkedésekre 
van szükség az illetékes bizottságok
kiválasztására. Három eset lehetséges:

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. A 
lebonyolítás részleteiért az egyes
bizottságok elnöke és koordinátorai 
felelnek. Az előadókat kijelölik.
Vegyes tárcák esetében megfelelő 
intézkedésekre van szükség az illetékes 
bizottságok kiválasztására. Három eset 
lehetséges:

Or. en
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Módosítás 16
Algirdas Saudargas

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. Vegyes 
tárcák esetében megfelelő intézkedésekre 
van szükség az illetékes bizottságok
kiválasztására. Három eset lehetséges:

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. A 
lebonyolítás részleteiért az egyes
bizottságok elnöke és koordinátorai 
felelnek. Szükség esetén előadók 
kijelölhetők.
Vegyes tárcák esetében megfelelő 
intézkedésekre van szükség az illetékes 
bizottságok kiválasztására, az 50. cikkel 
összhangban. Három eset lehetséges:

(i) a biztosjelölt tárcája kapcsán egy 
parlamenti bizottság illetékes: ebben az 
esetben a biztosjelöltet csak ez az egy 
bizottság hallgatja meg;

i. a biztosjelölt tárcája kapcsán egy 
parlamenti bizottság illetékes; ebben az 
esetben a biztosjelöltet csak ez az egy 
bizottság (az illetékes bizottság) hallgatja 
meg;

(ii) a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából 
azonos arányban illetékes több parlamenti 
bizottság: ebben az esetben a biztosjelöltet 
az érintett bizottságok együttesen 
hallgatják meg; valamint

ii. a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából 
azonos arányban illetékes több parlamenti 
bizottság; ebben az esetben a biztosjelöltet 
az érintett bizottságok (társbizottságok)
együttesen hallgatják meg; valamint

(iii) a biztosjelölt tárcája kapcsán főként 
egy bizottság illetékes, de kis mértékben 
legalább egy másik bizottság is érintett:
ebben az esetben az illetékes bizottság 
hallgatja meg a biztosjelöltet, és 
egyidejűleg felkéri a többi érintett
bizottságot a meghallgatáson való 
részvételre.

iii. a biztosjelölt tárcája kapcsán főként egy 
bizottság illetékes, de kis mértékben 
legalább egy másik bizottság is érintett;
ebben az esetben az illetékes bizottság 
hallgatja meg a biztosjelöltet a többi 
érintett bizottság (résztvevő bizottságok) 
részvételével.

Or. en
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Módosítás 17
Morten Messerschmidt

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 5 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokra olyan körülmények 
között és olyan feltételek mellett kerül sor, 
hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos 
lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és 
véleményük kifejtésére.

Mindegyik meghallgatásra legalább 
három óra időtartamot biztosítanak, bár a 
nagy tárcáért felelős biztosjelöltek 
meghallgatására több mint három órát 
lehet engedélyezni a szóban forgó 
biztosjelölttől függően;

Or. da

Indokolás

Nagy különbségek vannak az egyes biztosok tárcái között, ezért több időt kell biztosítani a 
nagy tárcáért felelős biztosjelöltek számára, mint a jelentősen kisebb tárcáért felelősek 
számára.

Módosítás 18
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 5 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokra olyan körülmények 
között és olyan feltételek mellett kerül sor, 
hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos 
lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és
véleményük kifejtésére.

Mindegyik meghallgatásra három óra 
időtartamot terveznek, és ha közben 
kiderül, hogy a jelölt további vizsgálata 
szükséges, akkor egy második és egyben 
végső meghallgatást biztosíthatnak. A 
meghallgatásokra olyan körülmények 
között és olyan feltételek mellett kerül sor, 
hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos 
lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és 
véleményük kifejtésére.

Or. xm

Indokolás

Időhiány esetén, ha a meghallgatást követő értékelő ülésen nem sikerül megállapodásra jutni 
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stb., fontos lehetőséget teremteni egy második meghallgatásra. 

Módosítás 19
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 6 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak 
legfeljebb 20 perces szóbeli bevezetőt. A 
meghallgatások lebonyolításánál az a cél, 
hogy pluralista politikai párbeszéd 
bontakozzon ki a biztosjelöltek és a 
képviselők között. A meghallgatás végén a
biztosjelölteknek lehetőséget kapnak egy 
rövid záróbeszédre.

A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak 
legfeljebb 15 perces szóbeli bevezetőt. A 
kérdéseket lehetőség szerint 
tárgykörönként kell csoportosítani. A 
felszólalási időt értelemszerűen a 149. 
cikkel összhangban kell a 
képviselőcsoportok között felosztani.  A 
meghallgatások lebonyolításánál az a cél, 
hogy pluralista politikai párbeszéd 
bontakozzon ki a biztosjelöltek és a 
képviselők között. A meghallgatás végén a
biztosjelöltek lehetőséget kapnak egy rövid 
záróbeszédre.

Or. xm

Indokolás

20 perc túl sok, 10 perc pedig túl kevés. 15 perc megfelelőnek tűnik.

Módosítás 20
Paulo Rangel

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok késedelem nélkül 
összeülnek a meghallgatás után, hogy 
értékeljék az egyes biztosjelölteket. Az 
értékelés zárt ülésen történik. A 
bizottságok nyilatkoznak arról, hogy 
alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 

Az elnök és a koordinátorok késedelem 
nélkül összeülnek a meghallgatás után, 
hogy az egyes biztosjelöltek értékeléséről 
határozattervezetet készítsenek, amelyben
nyilatkoznak arról, hogy alkalmasnak 
tartják-e a biztosjelölteket mind a testületi 
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mind a testületi tagságra, mind pedig a 
kijelölt feladatok ellátására. Ha egy 
bizottság nem jut egyetértésre mindkét 
pontot illetően, elnöke végső esetben titkos 
szavazásra bocsátja a két kérdést. A 
bizottságok értékelő nyilatkozatait 
nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az 
Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete közös, zárt ülésén.
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

tagságra, mind pedig a kijelölt feladatok 
ellátására. Az elnök és a koordinátorok 
ülését követően a bizottságok azonnal 
összeülnek, hogy határozzanak a biztos 
értékeléséről, és ha szükséges, szavaznak 
az elnök és a koordinátorok által készített 
tervezetről.
Az értékelés zárt ülésen történik.

Az egyes biztosjelöltekről egyetlen közös 
értékelő nyilatkozatot kell készíteni, amely 
magában foglalja a meghallgatásban részt 
vevő valamennyi bizottság véleményét. A 
Bizottsági Elnökök Értekezlete az 
értékelés megkönnyítésére előzetes 
vázlatot készíthet.
Amennyiben a bizottságoknak az értékelés 
elkészítéséhez további információkra van 
szükségük, nevükben a Parlament elnöke 
fordul írásban a Bizottság megválasztott 
elnökéhez. A koordinátoroknak a választ 
figyelembe kell venniük.
Ha egy bizottság nem jut egyetértésre az 
értékelést illetően, elnöke végső esetben 
titkos szavazásra bocsátja a két kérdést.
A bizottságok értékelő nyilatkozatait 24 
órán belül nyilvánosságra hozzák, és 
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Or. pt
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Módosítás 21
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok késedelem nélkül összeülnek 
a meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt 
ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak 
arról, hogy alkalmasnak tartják-e a 
biztosjelölteket mind a testületi tagságra, 
mind pedig a kijelölt feladatok ellátására.
Ha egy bizottság nem jut egyetértésre 
mindkét pontot illetően, elnöke végső 
esetben titkos szavazásra bocsátja a két
kérdést. A bizottságok értékelő 
nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és 
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Az elnök, a koordinátorok és a kijelölt 
előadók késedelem nélkül összeülnek a 
meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt 
ülésen történik. A koordinátorok
nyilatkoznak arról, hogy alkalmasnak 
tartják-e a biztosjelölteket mind a testületi 
tagságra, mind pedig a kijelölt feladatok 
ellátására. Az egyes biztosjelöltekről 
egyetlen közös értékelő nyilatkozatot kell 
készíteni, amely magában foglalja a 
meghallgatásban részt vevő valamennyi 
bizottság véleményét. A Bizottsági 
Elnökök Értekezlete az értékelés 
megkönnyítésére előzetes vázlatot 
készíthet. Amennyiben a bizottságoknak 
az értékelés elkészítéséhez további 
információkra van szükségük, nevükben a 
Parlament elnöke fordul írásban a 
Bizottság megválasztott elnökéhez. A 
koordinátoroknak a választ figyelembe 
kell venniük. Ha a koordinátorok nem 
jutnak egyetértésre az értékelést illetően,
az elnök a bizottság egészét összehívja. Az 
elnök végső esetben titkos szavazásra 
bocsátja a két döntést. A bizottságok 
értékelő nyilatkozatait 24 órán belül
nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az 
Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete közös, zárt ülésén.
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Or. xm
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Indokolás

A 192. cikk új (2a) bekezdésére irányuló módosítással való koherencia érdekében az 
„előadókat” szót is be kell illeszteni a módosítás első sorába.

Módosítás 22
Rafał Trzaskowski

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok késedelem nélkül összeülnek 
a meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt 
ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak 
arról, hogy alkalmasnak tartják-e a 
biztosjelölteket mind a testületi tagságra, 
mind pedig a kijelölt feladatok ellátására.
Ha egy bizottság nem jut egyetértésre 
mindkét pontot illetően, elnöke végső 
esetben titkos szavazásra bocsátja a két 
kérdést. A bizottságok értékelő 
nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és 
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Az elnök és a koordinátorok késedelem 
nélkül összeülnek a meghallgatás után, 
hogy értékeljék az egyes biztosjelölteket.
Az értékelés zárt ülésen történik. A
koordinátorok nyilatkoznak arról, hogy 
alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 
mind a testületi tagságra, mind pedig a 
kijelölt feladatok ellátására.

Az egyes biztosjelöltekről egyetlen közös 
értékelő nyilatkozatot kell készíteni, amely 
magában foglalja a meghallgatásban részt 
vevő valamennyi bizottság véleményét. A 
Bizottsági Elnökök Értekezlete az 
értékelés megkönnyítésére előzetes 
vázlatot készít.
Amennyiben a bizottságoknak az értékelés 
elkészítéséhez további információkra van 
szükségük, nevükben a Parlament elnöke 
fordul írásban a Bizottság megválasztott 
elnökéhez. A koordinátoroknak a választ 
figyelembe kell venniük.
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Az elnök a bizottság egészét összehívja és 
megerősíti a koordinátorok határozatát. 
Ha a koordinátorok nem jutnak 
egyetértésre az értékelést illetően, az elnök 
a bizottság egészét akkor is összehívja. Az 
elnök végső esetben titkos szavazásra 
bocsátja a két döntést.
A bizottságok értékelő nyilatkozatait 
nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az 
Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete közös, zárt ülésén. 
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Or. en

Módosítás 23
Algirdas Saudargas

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok késedelem nélkül összeülnek 
a meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt 
ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak 
arról, hogy alkalmasnak tartják-e a 
biztosjelölteket mind a testületi tagságra, 
mind pedig a kijelölt feladatok ellátására.
Ha egy bizottság nem jut egyetértésre 
mindkét pontot illetően, elnöke végső 
esetben titkos szavazásra bocsátja a két 
kérdést. A bizottságok értékelő 
nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 

Az elnök és a koordinátorok késedelem 
nélkül összeülnek a meghallgatás után, 
hogy értékeljék az egyes biztosjelölteket.
Az értékelés zárt ülésen történik. A
koordinátorok nyilatkoznak arról, hogy 
alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 
mind a testületi tagságra, mind pedig a 
kijelölt feladatok ellátására.
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további információk kéréséről.

Az egyes biztosjelöltekről egyetlen közös 
értékelő nyilatkozatot kell készíteni. A 
Bizottsági Elnökök Értekezlete az 
értékelés megkönnyítésére előzetes 
vázlatot készíthet.

Amennyiben a bizottságoknak az értékelés 
elkészítéséhez további információkra van 
szükségük, nevükben a Parlament elnöke 
fordul írásban a Bizottság megválasztott 
elnökéhez. A koordinátoroknak a választ 
figyelembe kell venniük.

A koordinátorok határozatát a bizottság 
megerősíti. Ha a koordinátorok nem 
jutnak egyetértésre az értékelést illetően, 
az elnök végső esetben titkos szavazásra 
bocsátja a két kérdést.

A bizottságok értékelő nyilatkozatait 
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén, majd nyilvánosságra hozzák. 
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.
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