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Emenda 12
Algirdas Saudargas

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 106 – paragrafu -1 (ġdid)

Test attwali Emenda

(-1) Il-President tal-Parlament għandu 
jistieden lill-President elett tal-
Kummissjoni biex jirrapporta dwar il-
kompożizzjoni tal-kulleġġ propost u t-
tqassim tal-portafolli waqt laqgħa 
konġunta tal-Konferenza tal-Presidenti u 
l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tintuża l-istess terminoloġija bħal dik fir-Regoli tal-Proċedura u tat-Trattat ta’ 
Lisbona.

Emenda 13
Paulo Rangel

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 192 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test attwali Emenda

2a. Il-koordinaturi għandhom jissejħu 
mill-President tal-Kumitat tagħhom 
sabiex jippreparaw l-organizzazzjoni tas-
smigħ tal-Kummissarji nnominati. Wara 
s-seduti ta' smigħ, il-koordinaturi 
għandhom jiltaqgħu biex iħejju abbozz ta’ 
deċiżjoni dwar l-evalwazzjoni tal-
kandidati nnominati bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Anness XVII.

Or. pt
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Emenda 14
Enrique Guerrero Salom

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 192 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test attwali Emenda

2a. Il-koordinaturi għandhom jissejħu 
mill-President tal-Kumitat tagħhom 
sabiex jippreparaw l-organizzazzjoni tas-
smigħ tal-Kummissarji nnominati. Wara 
s-seduti ta' smigħ, il-koordinaturi u, jekk 
ikun meħtieġ, ir-rapporteur maħtur 
għandhom jiltaqgħu biex jevalwaw il-
kandidati nnominati bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Anness XVII.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Ir-’Rapporteur’ għandu jiddaħħal fl-evalwazzjoni peress li huwa l-persuna inkarigata mis-
segwitu tas-seduta ta' smigħ fil-kumitat tiegħu.

Emenda 15
Rafał Trzaskowski

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test attwali Emenda

Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu 
organizzati b'mod konġunt bejn il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati. Għandhom isiru 
arranġamenti xierqa biex ikunu assoċjati l-
kumitati rilevanti meta l-portafolli jkunu 
mħallta. Hemm tliet għażliet:

Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu 
organizzati b'mod konġunt bejn il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-President u 
l-koordinaturi ta' kull kumitat għandhom 
ikunu responsabbli għall-arranġamenti 
ddettaljati. Jistgħu jinħatru rapporteurs.
Għandhom isiru arranġamenti xierqa biex 
ikunu assoċjati l-kumitati rilevanti meta l-
portafolli jkunu mħallta. Hemm tliet 
għażliet:

Or. en
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Emenda 16
Algirdas Saudargas

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test attwali Emenda

Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu 
organizzati b'mod konġunt bejn il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati. Għandhom isiru 
arranġamenti xierqa biex ikunu assoċjati l-
kumitati rilevanti meta l-portafolli jkunu 
mħallta. Hemm tliet għażliet:

Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu 
organizzati b'mod konġunt bejn il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-President u 
l-koordinaturi ta' kull kumitat għandhom 
ikunu responsabbli għall-arranġamenti 
ddettaljati. Jistgħu jinħatru rapporteurs.
Għandhom isiru arranġamenti xierqa biex 
ikunu assoċjati l-kumitati rilevanti meta l-
portafolli jkunu mħallta, mutatis mutandis 
bi qbil mal-Artikolu 50. Hemm tliet 
għażliet:

(i) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' taħt il-mandat ta' kumitat 
wieħed, il-Kummissarju nnominat għandu 
jinstema' minn dak il-kumitat biss;

(i) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' taħt il-mandat ta' kumitat 
wieħed, il-Kummissarju nnominat għandu 
jinstema' minn dak il-kumitat biss (il-
kumitat responsabbli);

(ii) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' bejn wieħed u ieħor b'mod 
indaqs taħt il-mandat ta' iktar minn kumitat 
wieħed, il-Kummissarju nnominat għandu 
jinstema' minn dawn il-kumitati flimkien; u

(ii) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' bejn wieħed u ieħor b'mod 
indaqs taħt il-mandat ta' iktar minn kumitat 
wieħed, il-Kummissarju nnominat għandu 
jinstema' minn dawn il-kumitati flimkien 
(kumitati assoċjati); u

(iii) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' primarjament taħt il-mandat 
ta' kumitat wieħed u sa ċertu punt biss taħt 
il-mandat ta' għall-inqas kumitat ieħor, il-
Kummissarju nnominat għandu jinstema' 
mill-kumitat li għandu r-responsabilità 
ewlenija, u dan għandu jistieden lill-
kumitat l-ieħor jew lill-kumitati l-oħra biex 
jattendu għas-seduta ta' smigħ.

(iii) jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' primarjament taħt il-mandat 
ta' kumitat wieħed u sa ċertu punt biss taħt 
il-mandat ta' għall-inqas kumitat ieħor, il-
Kummissarju nnominat għandu jinstema' 
mill-kumitat li għandu r-responsabilità 
ewlenija, bil-parteċipazzjoni tal-kumitat l-
ieħor jew tal-kumitati l-oħra (kumitati 
parteċipanti).

Or. en
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Emenda 17
Morten Messerschmidt

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 5

Test attwali Emenda

Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru 
f'ċirkostanzi, u skond kundizzjonjiet, li 
fihom il-Kummissarji nnominati jgawdu 
minn opportunità ugwali u ġusta biex 
jippreżentaw lilhom infushom u l-fehmiet 
tagħhom.

Kull seduta ta’ smigħ għandha tkun 
allokata ammont ta’ ħin ta’ mill-inqas 
tliet sigħat, għalkemm Kummissarji 
nnominati b’portafolli kbar jistgħu 
jingħataw iktar minn tliet sigħat, skont il-
Kummissarju nnominat ikkonċernat.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Hemm differenzi kbar bejn il-portafolli tal-Kummissarji individwali, u għalhekk għandu jkun 
jista’ jingħata iktar ħin lil Kummissarji nnominati b’portafolli ikbar mill-ħin li jingħata lil 
dawk b'portafolli iżgħar b'mod sinifikanti.

Emenda 18
Enrique Guerrero Salom

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 5

Test attwali Emenda

Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru 
f'ċirkostanzi, u skond kundizzjonjiet, li 
fihom il-Kummissarji nnominati jgawdu 
minn opportunità ugwali u ġusta biex 
jippreżentaw lilhom infushom u l-fehmiet 
tagħhom.

Kull seduta ta’ smigħ għandha tiġi 
skedata li ddum tliet sigħat, u jekk matul 
dawn it-tliet sigħat ikun jidher ċar li jkun 
jeħtieġ iktar ħin għall-evalwazzjoni ta’ 
kandidat, tista’ tiġi organizzata t-tieni u l-
aħħar seduta ta’ smigħ. Is-seduti ta' smigħ 
għandhom isiru f'ċirkostanzi, u skond 
kundizzjonjiet, li fihom il-Kummissarji 
nnominati jgawdu minn opportunità ugwali 
u ġusta biex jippreżentaw lilhom infushom 
u l-fehmiet tagħhom.

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

F’każ li ma jkunx hemm ħin, jew jekk ma jintlaħaqx ftehim matul il-laqgħa ta’ evalwazzjoni 
eċċ. huwa importanti li tkun tista’ tiġi organizzata t-tieni seduta ta’ smigħ.

Emenda 19
Enrique Guerrero Salom

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 6

Test attwali Emenda

Il-Kummissarji nnominati għandhom ikunu 
mistiedna biex jagħmlu stqarrija tal-bidu 
bil-fomm ta' mhux aktar minn għoxrin 
minuta. It-tmexxija tas-seduti ta' smigħ 
għandha ssir bl-għan li jkun żviluppat 
djalogu politiku pluralistiku bejn il-
Kummissarji nnominati u l-Membri. Qabel 
tmiem is-seduta ta' smigħ, il-Kummissarji 
nnominati għandu jkollhom l-opportunità li 
jagħmlu stqarrija qasira ta' l-għeluq.

Il-Kummissarji nnominati għandhom ikunu 
mistiedna biex jagħmlu stqarrija tal-bidu 
bil-fomm ta' mhux aktar minn ħmistax-il
minuta. Meta jkun possibbli, il-mistoqsijiet 
għandhom jinġabru flimkien skont it-
tema. Il-maġġoranza tal-ħin għad-diskors 
għandu jkun allokat lill-gruppi politiċi, 
mutatis mutandis bi qbil mal-Artikolu 
149.  It-tmexxija tas-seduti ta' smigħ 
għandha ssir bl-għan li jkun żviluppat 
djalogu politiku pluralistiku bejn il-
Kummissarji nnominati u l-Membri. Qabel 
tmiem is-seduta ta' smigħ, il-Kummissarji 
nnominati għandu jkollhom l-opportunità li 
jagħmlu stqarrija qasira ta' l-għeluq.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

20 minuta huma wisq iżda 10 minuti mhumiex biżżejjed. 15-il minuta huwa ħin adegwat.

Emenda 20
Paulo Rangel

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt c – subparagrafu 2

Test attwali Emenda

Il-kumitati għandhom jiltaqgħu mingħajr Il-President u l-koordinaturi għandhom 
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dewmien wara s-seduta ta' smigħ biex 
jevalwaw il-Kummissarji nnominati 
individwali. Dawk il-laqgħat għandhom 
isiru in camera. Il-kumitati għandhom 
ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-
fehma tagħom, il-Kummissarji nnominati 
humiex ikkwalifikati kemm biex ikunu 
membri tal-kulleġġ u biex iwettqu d-
dmirijiet partikolari assenjati lilhom. Jekk 
il-kumitat ma jkunx jista' jilħaq konsensus 
dwar dawk iż-żewġ punti, il-president 
tiegħu, meta jkun falla kull tentattiv ieħor, 
għandu jressaq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet 
għall-vot sigriet. L-istqarrijiet ta' 
evalwazzjoni tal-kumitati għandhom ikunu 
ppubblikati u ppreżentati f'laqgħa konġunta 
tal-Konferenza tal-Presidenti u l-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li 
għandha ssir in camera. Wara skambju ta' 
fehmiet, il-Konferenza tal-Presidenti u l-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
għandhom jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ 
magħluqa ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu 
jridu aktar tagħrif.

jiltaqgħu mingħajr dewmien wara s-seduta 
ta' smigħ biex iħejju abbozz ta’ deċiżjoni 
dwar l-evalwazzjoni tal-Kummissarji
nnominati individwali, li fih għandhom 
jgħidu jekk, fil-fehma tagħom, il-
Kummissarji nnominati humiex 
ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-
kulleġġ u biex iwettqu d-dmirijiet 
partikolari assenjati lilhom. Wara l-laqgħa 
tal-President u tal-koordinaturi, il-
kumitati għandhom mingħajr dewmien 
jiltaqgħu biex jiddeċiedu dwar l-
evalwazzjoni tal-Kummissarji u jivvutaw 
dwar l-abbozz imressaq mill-President u 
mill-koordinaturi, kif ikun meħtieġ.
Dawk il-laqgħat għandhom isiru in 
camera.

Għandu jkun hemm dikjarazzjoni ta' 
evalwazzjoni waħda għal kull 
Kummissarju nnomitat, li għandha 
tinkludi l-opinjonijiet tal-kumitati kollha 
involuti fis-smigħ. Il-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati tista' tfassal 
mudell pro forma biex tassisti l-
evalwazzjoni.
Meta l-kumitati jkunu jirrikjedu iktar 
informazzjoni sabiex ilestu l-evalwazzjoni 
tagħhom, il-President tal-Parlament 
għandu jikteb lill-President elett tal-
Kummissjoni f'isimhom. Il-koordinaturi 
għandhom iqisu r-risposta.
Jekk il-kumitat ma jkunx jista' jilħaq 
konsensus dwar l-evalwazzjoni, il-
president tiegħu, meta jkun falla kull 
tentattiv ieħor, għandu jressaq dawn iż-
żewġ deċiżjonijiet għall-vot sigriet.
L-istqarrijiet ta' evalwazzjoni tal-kumitati 
għandhom ikunu ppubblikati fi żmien 24 
siegħa u ppreżentati f'laqgħa konġunta tal-
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Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza
tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha ssir 
in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ magħluqa 
ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu jridu aktar 
tagħrif.

Or. pt

Emenda 21
Enrique Guerrero Salom

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt c – subparagrafu 2

Test attwali Emenda

Il-kumitati għandhom jiltaqgħu mingħajr 
dewmien wara s-seduta ta' smigħ biex 
jevalwaw il-Kummissarji nnominati 
individwali. Dawk il-laqgħat għandhom 
isiru in camera. Il-kumitati għandhom 
ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-fehma 
tagħom, il-Kummissarji nnominati humiex 
ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-
kulleġġ u biex iwettqu d-dmirijiet 
partikolari assenjati lilhom. Jekk il-kumitat 
ma jkunx jista' jilħaq konsensus dwar 
dawk iż-żewġ punti, il-president tiegħu, 
meta jkun falla kull tentattiv ieħor, għandu 
jressaq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet għall-
vot sigriet. L-istqarrijiet ta' evalwazzjoni 
tal-kumitati għandhom ikunu ppubblikati u 
ppreżentati f'laqgħa konġunta tal-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha ssir 
in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ magħluqa 
ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu jridu aktar 
tagħrif.

Il-President, il-koordinaturi u r-
rapporteurs maħtura għandhom jiltaqgħu 
mingħajr dewmien wara s-seduta ta' smigħ 
biex jevalwaw il-Kummissarji nnominati 
individwali. Dawk il-laqgħat għandhom 
isiru in camera. Il-koordinaturi għandhom 
ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-fehma 
tagħom, il-Kummissarji nnominati humiex 
ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-
kulleġġ kif ukoll biex iwettqu d-dmirijiet 
partikolari assenjati lilhom. Għandu jkun 
hemm dikjarazzjoni ta' evalwazzjoni 
waħda għal kull Kummissarju nnomitat, 
li għandha tinkludi l-opinjonijiet tal-
kumitati kollha involuti fis-smigħ. Il-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
tista' tfassal mudell pro forma biex tassisti 
l-evalwazzjoni. Meta l-kumitati jkunu 
jirrikjedu iktar informazzjoni sabiex ilestu 
l-evalwazzjoni tagħhom, il-President tal-
Parlament għandu jikteb lill-President 
elett tal-Kummissjoni f'isimhom. Il-
koordinaturi għandhom iqisu r-risposta. 
Jekk il-koordinaturi ma jkunux jistgħu 
jaslu għal konsensus dwar l-evalwazzjoni, 
il-president għandu jsejjaħ laqgħa mal-
kumitat kollu. Jekk ikun falla kull tentattiv 
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ieħor, il-President għandu jressaq iż-żewġ 
deċiżjonijiet għall-votazzjoni sigrieta. L-
istqarrijiet ta' evalwazzjoni tal-kumitati 
għandhom ikunu ppubblikati fi żmien 24 
siegħa u ppreżentati f'laqgħa konġunta tal-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha ssir 
in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ magħluqa 
ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu jridu aktar 
tagħrif.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' 'rapporteurs’ fl-ewwel linja tal-emenda hija koerenti mal-emenda dwar l-Artikolu 
192(2a)(ġdid).

Emenda 22
Rafał Trzaskowski

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness XVII – paragrafu 1 – punt c – subparagrafu 2

Test attwali Emenda

Il-kumitati għandhom jiltaqgħu mingħajr 
dewmien wara s-seduta ta' smigħ biex 
jevalwaw il-Kummissarji nnominati 
individwali. Dawk il-laqgħat għandhom 
isiru in camera. Il-kumitati għandhom 
ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-fehma 
tagħom, il-Kummissarji nnominati humiex 
ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-
kulleġġ u biex iwettqu d-dmirijiet 
partikolari assenjati lilhom. Jekk il-kumitat 
ma jkunx jista' jilħaq konsensus dwar 
dawk iż-żewġ punti, il-president tiegħu,
meta jkun falla kull tentattiv ieħor, għandu 
jressaq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet għall-
vot sigriet. L-istqarrijiet ta' evalwazzjoni 
tal-kumitati għandhom ikunu ppubblikati u 
ppreżentati f'laqgħa konġunta tal-

Il-President u l-koordinaturi għandhom 
jiltaqgħu mingħajr dewmien wara s-seduta 
ta' smigħ biex jevalwaw il-Kummissarji 
nnominati individwali. Dawk il-laqgħat 
għandhom isiru in camera. Il-koordinaturi
għandhom ikunu mistiedna biex jgħidu 
jekk, fil-fehma tagħom, il-Kummissarji 
nnominati humiex ikkwalifikati kemm biex 
ikunu membri tal-kulleġġ kif ukoll biex 
iwettqu d-dmirijiet partikolari assenjati 
lilhom.
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Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha ssir 
in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ magħluqa 
ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu jridu aktar 
tagħrif.

Għandu jkun hemm dikjarazzjoni ta' 
evalwazzjoni waħda għal kull 
Kummissarju nnomitat, li għandha 
tinkludi l-opinjonijiet tal-kumitati kollha 
involuti fis-smigħ. Il-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati għandha tfassal 
mudell pro forma biex tassisti l-
evalwazzjoni.
Meta l-kumitati jkunu jirrikjedu iktar 
informazzjoni sabiex ilestu l-evalwazzjoni 
tagħhom, il-President tal-Parlament 
għandu jikteb lill-President elett tal-
Kummissjoni f'isimhom. Il-koordinaturi 
għandhom iqisu r-risposta.
Il-President għandu jsejjaħ laqgħa tal-
kumitat sħiħ biex tiġi kkonfermata d-
deċiżjoni tal-koordinaturi.
Jekk il-koordinaturi ma jkunux jistgħu 
jaslu għal konsensus dwar l-evalwazzjoni, 
il-President għandu jsejjaħ laqgħa mal-
kumitat kollu. Meta jkun falla kull 
tentattiv ieħor, il-President għandu jressaq 
iż-żewġ deċiżjonijiet għall-votazzjoni 
sigrieta.

L-istqarrijiet ta' evalwazzjoni tal-kumitati 
għandhom ikunu ppubblikati u ppreżentati 
f'laqgħa konġunta tal-Konferenza tal-
Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati, li għandha ssir in camera. Wara 
skambju ta' fehmiet, il-Konferenza tal-
Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati għandhom jiddikjaraw is-seduti 
ta' smigħ magħluqa ħlief jekk jiddeċiedu li 
jkunu jridu aktar tagħrif.
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Il-kumitati għandhom jiltaqgħu mingħajr 
dewmien wara s-seduta ta' smigħ biex 
jevalwaw il-Kummissarji nnominati 
individwali. Dawk il-laqgħat għandhom 
isiru in camera. Il-kumitati għandhom 
ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-fehma 
tagħom, il-Kummissarji nnominati humiex 
ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-
kulleġġ u biex iwettqu d-dmirijiet 
partikolari assenjati lilhom. Jekk il-kumitat 
ma jkunx jista' jilħaq konsensus dwar 
dawk iż-żewġ punti, il-president tiegħu, 
meta jkun falla kull tentattiv ieħor,
għandu jressaq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet 
għall-vot sigriet. L-istqarrijiet ta' 
evalwazzjoni tal-kumitati għandhom ikunu 
ppubblikati u ppreżentati f'laqgħa konġunta 
tal-Konferenza tal-Presidenti u l-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li 
għandha ssir in camera. Wara skambju ta' 
fehmiet, il-Konferenza tal-Presidenti u l-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
għandhom jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ 
magħluqa ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu 
jridu aktar tagħrif.

Il-President u l-koordinaturi għandhom 
jiltaqgħu mingħajr dewmien wara s-seduta 
ta' smigħ biex jevalwaw il-Kummissarji 
nnominati individwali. Dawk il-laqgħat 
għandhom isiru in camera. Il-koordinaturi
għandhom ikunu mistiedna biex jgħidu 
jekk, fil-fehma tagħom, il-Kummissarji 
nnominati humiex ikkwalifikati kemm biex 
ikunu membri tal-kulleġġ kif ukoll biex 
iwettqu d-dmirijiet partikolari assenjati 
lilhom.

Għandu jkun hemm dikjarazzjoni ta’ 
evalwazzjoni waħda għal kull 
Kummissarju nnominat. Il-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tfassal 
mudell pro forma biex tassisti l-
evalwazzjoni.

Meta l-kumitati jkunu jirrikjedu iktar 
informazzjoni sabiex ilestu l-evalwazzjoni 
tagħhom, il-President tal-Parlament 
għandu jikteb lill-President elett tal-
Kummissjoni f'isimhom. Il-koordinaturi 



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

MT

għandhom iqisu r-risposta.

Id-deċiżjoni tal-koordinaturi għandha 
tkun ikkonfermata mill-kumitat. Jekk il-
koordinaturi ma jkunux jistgħu jilħqu
konsensus dwar l-evalwazzjoni, il-
president tiegħu għandu jressaq dawn iż-
żewġ deċiżjonijiet għall-vot sigriet

L-istqarrijiet ta' evalwazzjoni tal-kumitati 
għandhom ikunu ppubblikati wara li jkunu
ppreżentati f'laqgħa konġunta tal-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha ssir 
in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduti ta' smigħ magħluqa 
ħlief jekk jiddeċiedu li jkunu jridu aktar 
tagħrif.
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