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Grozījums Nr. 12
Algirdas Saudargas

Reglaments
106. pants – -1. punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju 
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā 
sanāksmē sniegt ziņojumu par ierosinātās 
komisāru kolēģijas sastāvu un atbildības 
jomu sadalījumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jālieto tāda pati terminoloģija kā Reglamentā un Lisabonas līgumā.

Grozījums Nr. 13
Paulo Rangel

Reglaments
192. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Komitejas priekšsēdētājs sasauc 
koordinatorus, lai organizatoriski 
sagatavotu komisāra amata kandidātu 
uzklausīšanas. Pēc uzklausīšanām 
koordinatori satiekas, lai sagatavotu 
lēmuma projektu par kandidātu 
novērtējumu saskaņā ar XVII pielikumā 
izklāstīto procedūru.

Or. pt
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Grozījums Nr. 14
Enrique Guerrero Salom

Reglaments
192. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Komitejas priekšsēdētājs sasauc 
koordinatorus, lai organizatoriski 
sagatavotu komisāra amata kandidātu 
uzklausīšanas. Pēc uzklausīšanām 
koordinatori un vajadzības gadījumā 
ieceltais referents satiekas, lai kandidātus 
novērtētu saskaņā ar XVII pielikumā 
izklāstīto procedūru.

Or. xm

Pamatojums

Vajadzētu novērtējumā iekļaut arī referentu, jo tieši viņš ir atbildīgs par turpmākajiem 
pasākumiem, ko viņa pārstāvētā komiteja veic saistībā ar uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 15
Rafał Trzaskowski

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzklausīšanas kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. 

Uzklausīšanas kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. Par kārtības 
izstrādi ir atbildīgi katras komitejas 
priekšsēdētājs un koordinatori. Ieceļ 
referentus.

Jauktu atbildības jomu gadījumā veic 
atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā 
visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs 
varianti:

Jauktu atbildības jomu gadījumā veic 
atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā 
visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs 
varianti:

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Algirdas Saudargas

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzklausīšanas kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. 

Uzklausīšanas kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. Par kārtības 
izstrādi ir atbildīgi katras komitejas 
priekšsēdētājs un koordinatori. Var iecelt 
referentus.

Jauktu atbildības jomu gadījumā veic 
atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā 
visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs 
varianti:

Jauktu atbildības jomu gadījumā, attiecīgi 
piemērojot Reglamenta 50. pantu, veic 
atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā 
visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs 
varianti:

i) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma atbilst tikai vienas komitejas 
kompetencei, šo kandidātu uzklausa tikai 
attiecīgā komiteja,

i) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma atbilst tikai vienas komitejas 
kompetencei, šo kandidātu uzklausa tikai 
attiecīgā komiteja (atbildīgā komiteja),

ii) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma lielākā vai mazākā mērā vienādi 
atbilst vairāku komiteju kompetencei, 
attiecīgās komitejas šo kandidātu uzklausa 
kopīgi, un

ii) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma lielākā vai mazākā mērā vienādi 
atbilst vairāku komiteju kompetencei, 
attiecīgās komitejas (iesaistītās komitejas)
šo kandidātu uzklausa kopīgi, un

iii) ) ja komisāra amata kandidāta 
atbildības joma atbilst galvenokārt vienas 
komitejas kompetencei un tikai nelielā 
mērā vismaz vienas citas komitejas 
kompetencei, šo kandidātu uzklausa 
galvenā atbildīgā komiteja, uzklausīšanā 
uzaicinot piedalīties otru vai pārējās 
iesaistītās komitejas.

iii) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma atbilst galvenokārt vienas komitejas 
kompetencei un tikai nelielā mērā vismaz 
vienas citas komitejas kompetencei, šo 
kandidātu uzklausa galvenā atbildīgā 
komiteja, piedaloties otrajai komitejai vai 
pārējām komitejām (līdzdalīgās 
komitejas).

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Morten Messerschmidt

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzklausīšanas notiek tādos apstākļos un 
saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai 
visiem komisāra amata kandidātiem būtu 
vienādas un taisnīgas iespējas pastāstīt 
par sevi un izklāstīt savus uzskatus.

Katrai uzklausīšanai piešķir vismaz trīs 
stundas, tomēr komisāra amata 
kandidātiem ar plašu atbildības jomu var 
piešķirt vairāk nekā trīs stundas atkarībā 
no attiecīgā komisāra amata kandidāta.

Or. da

Pamatojums

Ir lielas atšķirības starp komisāru atbildības jomām, un šī iemesla dēļ komisāra amata 
kandidātiem ar plašāku atbildības jomu būtu jāpiešķir vairāk laika nekā tiem, kuru atbildības 
joma ir ievērojami šaurāka.

Grozījums Nr. 18
Enrique Guerrero Salom

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzklausīšanas notiek tādos apstākļos un 
saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai visiem 
komisāra amata kandidātiem būtu vienādas 
un taisnīgas iespējas pastāstīt par sevi un 
izklāstīt savus uzskatus.

Katrai uzklausīšanai ieplāno vismaz trīs 
stundas, un, ja tās laikā kļūst skaidrs, ka 
ir vajadzīga turpmāka kandidatūras 
izskatīšana, var organizēt otru galīgo 
uzklausīšanu. Uzklausīšanas notiek tādos 
apstākļos un saskaņā ar tādiem 
nosacījumiem, lai visiem komisāra amata 
kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas 
iespējas pastāstīt par sevi un izklāstīt savus 
uzskatus.

Or. xm

Pamatojums

Laika trūkumu dēļ vai ja nevar panākt vienošanos novērtēšanas sanāksmē pēc uzklausīšanas 
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u.c. iemeslu dēļ ir svarīgi, lai būtu iespējams noorganizēt vēl vienu uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 19
Enrique Guerrero Salom

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 6. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komisāra amata kandidātus aicina 
uzklausīšanas sākumā uzstāties ar ne vairāk 
kā divdesmit minūtes ilgu runu. 
Uzklausīšanas gaitā jāveido plurālistisks 
komisāra amata kandidātu un Parlamenta 
deputātu politiskais dialogs. Pirms 
uzklausīšanas beigām komisāra amata 
kandidātiem nodrošina iespēju teikt īsu 
noslēguma runu.

Komisāra amata kandidātus aicina 
uzklausīšanas sākumā uzstāties ar ne vairāk 
kā piecpadsmit minūtes ilgu runu. Ja 
iespējams, jautājumus sagrupē pēc 
temata. Uzstāšanās laika lielāko daļu 
politiskajām grupām piešķir, attiecīgi 
piemērojot Reglamenta 149. pantu.  
Uzklausīšanas gaitā jāveido plurālistisks 
komisāra amata kandidātu un Parlamenta 
deputātu politiskais dialogs. Pirms 
uzklausīšanas beigām komisāra amata 
kandidātiem nodrošina iespēju teikt īsu 
noslēguma runu.

Or. xm

Pamatojums

20 minūtes ir pārāk daudz, bet 10 minūtes — pārāk maz. Uzskatu, ka 15 minūtes ir piemērots 
laiks.

Grozījums Nr. 20
Paulo Rangel

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties 
satiekas, lai novērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz 
slēgtām durvīm. Komitejas tiek aicinātas 
paziņot, vai saskaņā ar to viedokli 

Pēc uzklausīšanas komitejas priekšsēdētājs 
un koordinatori nekavējoties satiekas, lai 
sagatavotu lēmuma projektu par katra 
komisāra amata kandidāta novērtējumu,
kurā tie norāda, vai saskaņā ar to viedokli 
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attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 
lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 
īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 
tiek uzticēti. 

attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 
lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 
īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 
tiek uzticēti. Pēc komitejas priekšsēdētāja 
un koordinatoru sanāksmes komitejas 
nekavējoties satiekas, lai lemtu par 
komisāru novērtējumu un vajadzības 
gadījumā balsotu par komitejas 
priekšsēdētāja un koordinatoru iesniegto 
lēmuma projektu. 
Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm.
Par katru komisāra amata kandidātu 
sagatavo atsevišķu novērtējuma 
paziņojumu, kurā iekļauj visu 
uzklausīšanā iesaistīto komiteju 
atzinumus. Novērtēšanas atvieglošanai 
Komiteju priekšsēdētāju konference var 
izstrādāt standartveidlapu.
Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 
nepieciešama papildu informācija, 
Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 
rakstiski vēršas pie izvēlētā Komisijas 
priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā 
viņa atbildi.

Ja attiecīgā komiteja nespēj panākt 
vienošanos par abiem minētajiem 
punktiem, tās priekšsēdētājs abus lēmumus 
nodod aizklātai balsošanai.

Ja attiecīgā komiteja nespēj panākt 
vienošanos par novērtējumu, tās 
priekšsēdētājs abus lēmumus nodod 
aizklātai balsošanai.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai un izklāsta 
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā 
sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. 
Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu 
informāciju, pēc viedokļu apmaiņas 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference pasludina 
uzklausīšanas par pabeigtām.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai 24 stundu laikā un 
izklāsta Priekšsēdētāju konferences un 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz 
slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj 
pieprasīt papildu informāciju, pēc viedokļu 
apmaiņas Priekšsēdētāju konference un 
Komiteju priekšsēdētāju konference 
pasludina uzklausīšanas par pabeigtām.

Or. pt
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Grozījums Nr. 21
Enrique Guerrero Salom

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties 
satiekas, lai novērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz 
slēgtām durvīm. Komitejas tiek aicinātas
paziņot, vai saskaņā ar to viedokli 
attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 
lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 
īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 
tiek uzticēti. Ja attiecīgā komiteja nespēj 
panākt vienošanos par abiem minētajiem 
punktiem, tās priekšsēdētājs abus lēmumus 
nodod aizklātai balsošanai. Komiteju 
novērtējuma paziņojumus dara zināmus 
atklātībai un izklāsta Priekšsēdētāju 
konferences un Komiteju priekšsēdētāju 
konferences apvienotajā sanāksmē, kas 
notiek aiz slēgtām durvīm. Ja sanāksmē 
nenolemj pieprasīt papildu informāciju, pēc 
viedokļu apmaiņas Priekšsēdētāju 
konference un Komiteju priekšsēdētāju 
konference pasludina uzklausīšanas par 
pabeigtām.

Pēc uzklausīšanas komitejas 
priekšsēdētājs, koordinatori un ieceltie 
referenti nekavējoties satiekas, lai 
novērtētu katru komisāra amata kandidātu. 
Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. 
Koordinatori tiek aicināti paziņot, vai 
saskaņā ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir 
atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra 
amatu un pildītu īpašos komisāra 
pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti. Par 
katru komisāra amata kandidātu sagatavo 
atsevišķu novērtējuma paziņojumu, kurā 
iekļauj visu uzklausīšanā iesaistīto 
komiteju atzinumus. Novērtēšanas 
atvieglošanai Komiteju priekšsēdētāju 
konference var izstrādāt standartveidlapu. 
Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 
nepieciešama papildu informācija, 
Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 
rakstiski vēršas pie izvēlētā Komisijas 
priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā 
viņa atbildi. Ja koordinatori nespēj panākt 
vienošanos par novērtējumu, komitejas 
priekšsēdētājs sasauc komitejas 
pilnsapulci. Ja vienošanās netiek panākta
arī pilnsapulcē, priekšsēdētājs abus 
lēmumus nodod aizklātai balsošanai. 
Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai 24 stundu laikā un 
izklāsta Priekšsēdētāju konferences un 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz 
slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj 
pieprasīt papildu informāciju, pēc viedokļu 
apmaiņas Priekšsēdētāju konference un 
Komiteju priekšsēdētāju konference 
pasludina uzklausīšanas par pabeigtām.

Or. xm
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Pamatojums

Uzskatu, ka grozījuma pirmajā rindiņā vajadzētu pievienot vārdu „referenti”, lai būtu 
konsekvence ar 192. panta grozījumu, kurā tiek pievienots jauns 2.a punkts.

Grozījums Nr. 22
Rafał Trzaskowski

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties 
satiekas, lai novērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz 
slēgtām durvīm. Komitejas tiek aicinātas
paziņot, vai saskaņā ar to viedokli 
attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 
lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 
īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 
tiek uzticēti. 

Pēc uzklausīšanas komitejas priekšsēdētājs 
un koordinatori nekavējoties satiekas, lai 
novērtētu katru komisāra amata kandidātu. 
Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. 
Koordinatori tiek aicināti paziņot, vai 
saskaņā ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir 
atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra 
amatu un pildītu īpašos komisāra 
pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti.

Par katru komisāra amata kandidātu 
sagatavo atsevišķu novērtējuma 
paziņojumu, kurā iekļauj visu 
uzklausīšanā iesaistīto komiteju 
atzinumus. Komiteju priekšsēdētāju 
konference izstrādā standartveidlapu, lai 
palīdzētu veikt novērtējumu.
Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 
nepieciešama papildu informācija, 
Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 
rakstiski vēršas pie izvēlētā Komisijas 
priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā 
viņa atbildi.
Komitejas priekšsēdētājs sasauc komitejas 
pilnsapulci, lai apstiprinātu koordinatoru 
lēmumu.

Ja attiecīgā komiteja nespēj panākt 
vienošanos par abiem minētajiem 
punktiem, tās priekšsēdētājs abus lēmumus 
nodod aizklātai balsošanai. 

Ja koordinatori nespēj panākt vienošanos 
par novērtējumu, komitejas priekšsēdētājs 
arī sasauc komitejas pilnsapulci. Ja 
vienošanās netiek panākta arī 
pilnsapulcē, priekšsēdētājs abus lēmumus 
nodod aizklātai balsošanai.
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Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai un izklāsta 
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā 
sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. 
Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu 
informāciju, pēc viedokļu apmaiņas 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference pasludina 
uzklausīšanas par pabeigtām.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai un izklāsta 
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā 
sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. 
Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu 
informāciju, pēc viedokļu apmaiņas 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference pasludina 
uzklausīšanas par pabeigtām.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Algirdas Saudargas

Reglaments
XVII pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties 
satiekas, lai novērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz 
slēgtām durvīm. Komitejas tiek aicinātas
paziņot, vai saskaņā ar to viedokli 
attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 
lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 
īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 
tiek uzticēti. 

Pēc uzklausīšanas attiecīgās komitejas 
priekšsēdētājs un koordinatori
nekavējoties satiekas, lai novērtētu 
konkrēto komisāra amata kandidātu. Šīs 
sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. 
Koordinatori tiek aicināti paziņot, vai 
saskaņā ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir 
atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra 
amatu un pildītu īpašos komisāra 
pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti.

Par katru komisāra amata kandidātu 
sagatavo atsevišķu novērtējuma 
paziņojumu. Novērtēšanas atvieglošanai 
Komiteju priekšsēdētāju konference var 
izstrādāt standartveidlapu.

Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 
nepieciešama papildu informācija, 
Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 
rakstiski vēršas pie izvēlētā Komisijas 
priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā 
viņa atbildi.

Ja attiecīgā komiteja nespēj panākt Komiteja apstiprina koordinatoru 
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vienošanos par abiem minētajiem 
punktiem, tās priekšsēdētājs abus lēmumus 
nodod aizklātai balsošanai.

lēmumu. Ja koordinatori nespēj panākt 
vienošanos par novērtējumu, 
priekšsēdētājs abus lēmumus nodod 
aizklātai balsošanai.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai un izklāsta
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā 
sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. 
Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu 
informāciju, pēc viedokļu apmaiņas 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference pasludina 
uzklausīšanas par pabeigtām.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara 
zināmus atklātībai pēc tam, kad tie ir tikuši 
izklāstīti Priekšsēdētāju konferences un 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz 
slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj 
pieprasīt papildu informāciju, pēc viedokļu 
apmaiņas Priekšsēdētāju konference un 
Komiteju priekšsēdētāju konference 
pasludina uzklausīšanas par pabeigtām.
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