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Pakeitimas 12
Algirdas Saudargas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
106 straipsnio -1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(-1) Parlamento pirmininkas kviečia 
išrinktąjį Komisijos pirmininką pranešti 
apie siūlomą Komisijos sudėtį ir postų 
paskirstymą jungtiniame Pirmininkų 
sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos 
posėdyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina naudoti tokią pačią terminologiją, kaip Darbo tvarkos taisyklėse ir Lisabonos 
sutartyje.

Pakeitimas 13
Paulo Rangel

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant parengti paskirtųjų Komisijos 
narių klausymų organizavimo tvarką, 
komiteto pirmininkas sukviečia 
koordinatorius. Pasibaigus klausymams 
koordinatoriai susirenka, siekdami 
parengti sprendimo dėl kandidatų 
vertinimo projektą pagal XVII priede 
nustatytą procedūrą.

Or. pt
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Pakeitimas 14
Enrique Guerrero Salom

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant parengti paskirtųjų Komisijos 
narių klausymų organizavimo tvarką, 
komiteto pirmininkas sukviečia 
koordinatorius. Pasibaigus klausymams 
koordinatoriai ir prireikus paskirtieji 
pranešėjai susirenka, siekdami įvertinti 
kandidatus pagal XVII priede nustatytą 
procedūrą.

Or. xm

Pagrindimas

Manau, kad pranešėjas turėtų dalyvauti šioje procedūroje, nes jis atsakingas už tolesnius 
veiksmus komitete, kurių bus imtasi pasibaigus klausymui.

Pakeitimas 15
Rafał Trzaskowski

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies b punkto antros pastraipos įvadinė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. 
Mišrių kompetencijų postų atveju 
suderinama, kad klausymams būtų paskirti 
tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Už 
išsamią tvarką atsakingi kiekvieno 
komiteto pirmininkas ir koordinatoriai. 
Skiriami pranešėjai.
Mišrių kompetencijų postų atveju 
suderinama, kad klausymams būtų paskirti 
tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

Or. en
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Pakeitimas 16
Algirdas Saudargas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies b punkto antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. 
Mišrių kompetencijų postų atveju 
suderinama, kad klausymams būtų paskirti 
tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Už 
išsamią tvarką atsakingi kiekvieno 
komiteto pirmininkas ir koordinatoriai. 
Gali būti skiriami pranešėjai.
Mišrių kompetencijų postų atveju 
suderinama, kad klausymams būtų paskirti 
tinkami komitetai, mutatis mutandis
taikant 50 straipsnį. Yra trys galimybės:

i) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
susijęs tik su vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos 
narį išklauso tik tas komitetas,

i) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
susijęs tik su vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos 
narį išklauso tik tas komitetas (atsakingas 
komitetas),

ii) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
daugiau ar mažiau vienodai susijęs su kelių 
Parlamento komitetų kompetencijos 
sritimis, paskirtąjį Komisijos narį kartu 
išklauso tie keli komitetai, ir

ii) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
daugiau ar mažiau vienodai susijęs su kelių 
Parlamento komitetų kompetencijos 
sritimis, paskirtąjį Komisijos narį bendrai 
išklauso tie keli komitetai (susiję 
komitetai), ir

iii) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
iš esmės susijęs su vieno komiteto 
kompetencijos sritimi ir tik nedideliu mastu 
su bent dar vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos 
narį išklauso pagrindinio atsakingo 
komiteto nariai, o kito komiteto ar kitų 
komitetų nariai kviečiami dalyvauti 
klausyme.

iii) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
iš esmės susijęs su vieno komiteto 
kompetencijos sritimi ir tik nedideliu mastu 
su bent dar vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos 
narį išklauso pagrindinio atsakingo 
komiteto nariai, dalyvaujant kito komiteto 
ar kitų komitetų (dalyvaujančių komitetų)
nariams.

Or. en
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Pakeitimas 17
Morten Messerschmidt

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies b punkto penkta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis 
ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji 
Komisijos nariai turi vienodą ir nešališkai 
suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti 
savo nuomonę.

Kiekvienam klausymui skiriamos bent trys 
valandos, tačiau paskirtiesiems Komisijos 
nariams, kurių kompetencijos sritis plati, 
gali būti skiriamos daugiau kaip trys 
valandos, tai priklauso nuo atitinkamo 
paskirtojo Komisijos nario.

Or. da

Pagrindimas

Atskirų Komisijos narių kompetencijos mastas gali labai skirtis, taigi paskirtiesiems 
Komisijos nariams, kurių kompetencijos sritis platesnė, turėtų būti skiriama daugiau laiko 
negu tiems, kurių kompetencijos sritis gerokai siauresnė.

Pakeitimas 18
Enrique Guerrero Salom

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies b punkto penkta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos 
nariai turi vienodą ir nešališkai suteikiamą 
galimybę prisistatyti ir išreikšti savo 
nuomonę.

Numatoma, kad kiekvienas klausymas 
trunka bent tris valandas, ir jei vykstant 
klausymui paaiškėja, kad kandidatui 
būtina užduoti papildomų klausimų, gali 
būti rengiamas antrasis ir galutinis 
klausymas. Klausymai vyksta tokiomis 
aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis 
paskirtieji Komisijos nariai turi vienodą ir 
nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti 
ir išreikšti savo nuomonę.

Or. xm

Pagrindimas

Jei trūksta laiko, nepasiekiama susitarimo vykstant įvertinimui po klausymo ar kt., svarbu 



AM\852362LT.doc 7/12 PE454.707v01-00

LT

numatyti galimybę surengti antrąjį klausymą.

Pakeitimas 19
Enrique Guerrero Salom

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies b punkto šešta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Paskirtieji Komisijos nariai pakviečiami 
padaryti ne ilgesnį kaip dvidešimties
minučių įžanginį pranešimą žodžiu. 
Rengiant klausymus siekiama, kad 
užsimegztų pliuralistinis politinis 
paskirtųjų Komisijos narių ir Parlamento 
narių dialogas. Prieš klausymo pabaigą 
paskirtiesiems Komisijos nariams 
suteikiama galimybė padaryti glaustą 
baigiamąjį pranešimą.

Paskirtieji Komisijos nariai pakviečiami 
padaryti ne ilgesnį kaip penkiolikos 
minučių įžanginį pranešimą žodžiu. Jei 
įmanoma, klausimai sugrupuojami pagal 
temą. Didžioji dalis kalbėjimo laiko 
skiriama frakcijoms, mutatis mutandis
taikant 149 straipsnį. Rengiant klausymus 
siekiama, kad užsimegztų pliuralistinis 
politinis paskirtųjų Komisijos narių ir 
Parlamento narių dialogas. Prieš klausymo 
pabaigą paskirtiesiems Komisijos nariams 
suteikiama galimybė padaryti glaustą 
baigiamąjį pranešimą.

Or. xm

Pagrindimas

20 minučių per daug, o 10 minučių  per mažai. Manau, kad 15 minučių yra tinkamas laiko 
tarpas.

Pakeitimas 20
Paulo Rangel

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies c punkto antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pasibaigus klausymams, komitetai
nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną 
paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai 
yra uždari. Komitetų prašoma pateikti 
savo nuomonę dėl to, ar paskirtieji 

Pasibaigus klausymams, komiteto 
pirmininkas ir koordinatoriai nedelsdami 
susirenka siekdami parengti sprendimo dėl 
kiekvieno paskirtojo Komisijos nario 
vertinimo projektą, kuriame jie pateikia 
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Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją 
būti Komisijos nariais ir eiti tam tikras 
pareigas, į kurias jie paskirti. Jeigu 
komitetui nepavyksta pasiekti bendro 
sutarimo kuriuo nors iš šių dviejų punktų, 
komiteto pirmininkas kaip paskutinę 
priemonę kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų. Komitetų vertinimai 
paskelbiami ir pristatomi jungtiniame 
uždarame Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdyje. Pasikeitus 
nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

savo nuomonę dėl to, ar paskirtieji 
Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją 
būti Komisijos nariais ir eiti tam tikras 
pareigas, į kurias jie paskirti. Pasibaigus 
komiteto pirmininko ir koordinatorių 
posėdžiui, komitetai nedelsdami susirenka 
siekdami priimti sprendimą dėl Komisijos 
narių vertinimo ir prireikus surengti 
balsavimą dėl komiteto pirmininko ir 
koordinatorių pateikto projekto.
Šie posėdžiai yra uždari.

Pateikiamas vienas bendras kiekvieno 
paskirtojo Komisijos nario vertinimas, į 
kurį įtraukiamos visų klausyme 
dalyvaujančių komitetų nuomonės. 
Komitetų pirmininkų sueiga gali nustatyti 
šabloną, kuris padėtų atlikti vertinimą.
Jei norint atlikti vertinimą komitetams 
reikia daugiau informacijos, Parlamento 
pirmininkas jų vardu raštu kreipiasi į 
išrinktąjį Komisijos pirmininką. 
Koordinatoriai atsižvelgia į pateiktą 
atsakymą.
Jeigu komitetui nepavyksta pasiekti bendro 
sutarimo dėl vertinimo, komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę 
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų.

Komitetų vertinimai per 24 valandas
paskelbiami ir pristatomi jungtiniame 
uždarame Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdyje. Pasikeitus 
nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

Or. pt
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Pakeitimas 21
Enrique Guerrero Salom

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies c punkto antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pasibaigus klausymams, komitetai 
nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną 
paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai yra 
uždari. Komitetų prašoma pateikti savo 
nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos 
nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti 
Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, 
į kurias jie paskirti. Jeigu komitetui 
nepavyksta pasiekti bendro sutarimo 
kuriuo nors iš šių dviejų punktų, komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę 
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų. Komitetų vertinimai 
paskelbiami ir pristatomi jungtiniame 
uždarame Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdyje. Pasikeitus 
nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

Pasibaigus klausymams, komiteto 
pirmininkas, koordinatoriai ir paskirtieji 
pranešėjai nedelsdami susirenka ir įvertina 
kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį. Šie 
posėdžiai yra uždari. Koordinatorių 
prašoma pateikti savo nuomonę dėl to, ar 
paskirtieji Komisijos nariai turi tinkamą 
kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir eiti 
tam tikras pareigas, į kurias jie paskirti. 
Pateikiamas vienas bendras kiekvieno 
paskirtojo Komisijos nario vertinimas, į 
kurį įtraukiamos visų klausyme 
dalyvaujančių komitetų nuomonės. 
Komitetų pirmininkų sueiga gali nustatyti 
šabloną, kuris padėtų atlikti vertinimą. Jei 
norint atlikti vertinimą komitetams reikia 
daugiau informacijos, Parlamento 
pirmininkas jų vardu raštu kreipiasi į 
išrinktąjį Komisijos pirmininką. 
Koordinatoriai atsižvelgia į pateiktą 
atsakymą. Jeigu koordinatoriams 
nepavyksta pasiekti bendro sutarimo dėl 
vertinimo, komiteto pirmininkas sukviečia 
visus komiteto narius į posėdį. Komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę 
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų. Komitetų vertinimai per 
24 valandas paskelbiami ir pristatomi 
jungtiniame uždarame Pirmininkų sueigos 
ir Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje. 
Pasikeitus nuomonėmis ir, jeigu 
nenusprendžiama prašyti daugiau 
informacijos, Pirmininkų sueiga ir 
Komitetų pirmininkų sueiga skelbia 
klausymų pabaigą.

Or. xm
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Pagrindimas

Manau, kad į pirmą pakeitimo eilutę reikėtų įtraukti žodį „pranešėjai“, siekiant suderinti šį 
pakeitimą su pateiktu 192 straipsnio 2a dalies (naujos) pakeitimu.

Pakeitimas 22
Rafał Trzaskowski

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies c punkto antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pasibaigus klausymams, komitetai
nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną 
paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai yra 
uždari. Komitetų prašoma pateikti savo 
nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos 
nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti 
Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, 
į kurias jie paskirti. Jeigu komitetui
nepavyksta pasiekti bendro sutarimo 
kuriuo nors iš šių dviejų punktų, komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę 
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų. Komitetų vertinimai 
paskelbiami ir pristatomi jungtiniame 
uždarame Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdyje. Pasikeitus 
nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

Pasibaigus klausymams, komiteto 
pirmininkas ir koordinatoriai nedelsdami 
susirenka ir įvertina kiekvieną paskirtąjį 
Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. 
Koordinatorių prašoma pateikti savo 
nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos 
nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti 
Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, 
į kurias jie paskirti.

Pateikiamas vienas bendras kiekvieno 
paskirtojo Komisijos nario vertinimas, į 
kurį įtraukiamos visų klausyme 
dalyvaujančių komitetų nuomonės. 
Komitetų pirmininkų sueiga nustato 
šabloną, kuris padėtų atlikti vertinimą.
Jei norint atlikti vertinimą komitetams 
reikia daugiau informacijos, Parlamento 
pirmininkas jų vardu raštu kreipiasi į 
išrinktąjį Komisijos pirmininką. 
Koordinatoriai atsižvelgia į pateiktą 
atsakymą.
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Komiteto pirmininkas sukviečia visus 
komiteto narius į posėdį, kad būtų 
patvirtintas koordinatorių sprendimas.
Jeigu koordinatoriams nepavyksta pasiekti 
bendro sutarimo dėl vertinimo, komiteto 
pirmininkas taip pat sukviečia visus 
komiteto narius į posėdį. Komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų.

Komitetų vertinimai paskelbiami ir 
pristatomi jungtiniame uždarame 
Pirmininkų sueigos ir Komitetų pirmininkų 
sueigos posėdyje. Pasikeitus nuomonėmis 
ir, jeigu nenusprendžiama prašyti daugiau 
informacijos, Pirmininkų sueiga ir 
Komitetų pirmininkų sueiga skelbia 
klausymų pabaigą.

Or. en

Pakeitimas 23
Algirdas Saudargas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVII priedo 1 dalies c punkto antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pasibaigus klausymams, komitetai 
nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną 
paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai yra 
uždari. Komitetų prašoma pateikti savo 
nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos 
nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti 
Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, 
į kurias jie paskirti. Jeigu komitetui
nepavyksta pasiekti bendro sutarimo 
kuriuo nors iš šių dviejų punktų, komiteto 
pirmininkas kaip paskutinę priemonę
kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų 
sprendimų. Komitetų vertinimai 
paskelbiami ir pristatomi jungtiniame 
uždarame Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos posėdyje. Pasikeitus 

Pasibaigus klausymams, komiteto 
pirmininkas ir koordinatoriai nedelsdami 
susirenka ir įvertina kiekvieną paskirtąjį 
Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. 
Koordinatorių prašoma pateikti savo 
nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos 
nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti 
Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, 
į kurias jie paskirti.
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nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

Pateikiamas vienas bendras kiekvieno 
paskirtojo Komisijos nario vertinimas. 
Komitetų pirmininkų sueiga gali nustatyti 
šabloną, kuris padėtų atlikti vertinimą.

Jei norint atlikti vertinimą komitetams 
reikia daugiau informacijos, Parlamento 
pirmininkas jų vardu raštu kreipiasi į 
išrinktąjį Komisijos pirmininką. 
Koordinatoriai atsižvelgia į pateiktą 
atsakymą.

Koordinatorių sprendimą patvirtina 
komitetas. Jeigu koordinatoriams
nepavyksta pasiekti bendro sutarimo dėl 
vertinimo, komiteto pirmininkas kviečia 
slaptai balsuoti dėl abiejų sprendimų.

Komitetų vertinimai paskelbiami po to, kai 
jie pristatomi jungtiniame Pirmininkų 
sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos 
posėdyje, kuris yra uždaras. Pasikeitus 
nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama 
prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų 
sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga 
skelbia klausymų pabaigą.

Or. en


