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Amendement 12
Algirdas Saudargas

Reglement van het Parlement
Artikel 106 – lid -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

-1. De Voorzitter van het Parlement 
verzoekt de gekozen voorzitter van de 
Commissie in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters verslag uit te 
brengen over de samenstelling van het 
voorgestelde college en de verdeling van 
de portefeuilles.

Or. en

Motivering

In het Reglement en in het Verdrag van Lissabon moet dezelfde terminologie worden gebruikt.

Amendement 13
Paulo Rangel

Reglement van het Parlement
Artikel 192 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. De coördinatoren worden door de 
voorzitter van hun commissie 
bijeengeroepen om de organisatie van de 
hoorzittingen met de voorgedragen 
kandidaten voor te bereiden. Na de 
hoorzittingen komen de coördinatoren 
bijeen om een ontwerpbesluit met een 
evaluatie van de kandidaten op te stellen 
overeenkomstig de in Bijlage XVII 
vastgelegde procedure.

Or. pt
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Amendement 14
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Parlement
Artikel 192 – lid 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 bis. De coördinatoren worden door de 
voorzitter van hun commissie 
bijeengeroepen om de organisatie van de 
hoorzittingen met de voorgedragen 
kandidaten voor te bereiden. Na de 
hoorzittingen komen de coördinatoren en, 
in voorkomend geval, de benoemde 
rapporteur bijeen om de kandidaten te 
beoordelen overeenkomstig de in Bijlage 
XVII vastgelegde procedure.

Or. es

Motivering

Ik stel voor de "rapporteur" bij de evaluatie te betrekken, daar deze tot taak heeft de hoorzitting 
in zijn eigen commissie te begeleiden.

Amendement 15
Rafał Trzaskowski

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter b – alinea 2 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

De hoorzittingen worden gezamenlijk door 
de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. In gevallen waarin 
portefeuilles elkaar overlappen worden 
passende regelingen getroffen om de 
relevante commissies bij de procedure te 
betrekken. Er kunnen zich drie gevallen 
voordoen:

De hoorzittingen worden gezamenlijk door 
de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. De voorzitter en de 
coördinatoren van elke commissie zijn 
verantwoordelijk voor de nadere regeling 
ervan. Er worden rapporteurs benoemd.

In gevallen waarin portefeuilles elkaar 
overlappen worden passende regelingen 
getroffen om de relevante commissies bij 
de procedure te betrekken. Er kunnen zich 
drie gevallen voordoen:
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Or. en

Amendement 16
Algirdas Saudargas

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter b – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

De hoorzittingen worden gezamenlijk door 
de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. In gevallen waarin 
portefeuilles elkaar overlappen worden 
passende regelingen getroffen om de 
relevante commissies bij de procedure te 
betrekken. Er kunnen zich drie gevallen 
voordoen:

De hoorzittingen worden gezamenlijk door 
de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. De voorzitter en de 
coördinatoren van elke commissie zijn 
verantwoordelijk voor de nadere regeling 
ervan. Er kunnen rapporteurs worden 
benoemd.

In gevallen waarin portefeuilles elkaar 
overlappen worden mutatis mutandis 
overeenkomstig artikel 50 passende 
regelingen getroffen om de relevante 
commissies bij de procedure te betrekken. 
Er kunnen zich drie gevallen voordoen:

(i) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt onder het werkterrein van 
een enkele commissie; in dat geval wordt 
de voorgedragen kandidaat alleen door die 
commissie gehoord;

(i) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt onder het werkterrein van 
een enkele commissie; in dat geval wordt 
de voorgedragen kandidaat alleen door die 
commissie (de bevoegde commissie)
gehoord;

(ii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt in min of meer gelijke 
proporties onder de werkterreinen van 
meerdere commissies; in dat geval wordt 
de voorgedragen kandidaat door die 
commissies gezamenlijk gehoord; en

(ii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt in min of meer gelijke 
proporties onder de werkterreinen van 
meerdere commissies; in dat geval wordt 
de voorgedragen kandidaat door die 
commissies (de medeverantwoordelijke 
commissies) gezamenlijk gehoord; en

(iii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt grotendeels onder het 
werkterrein van een enkele commissie en 
slechts zijdelings onder de werkterreinen 
van een of meer andere commissies; in dat 
geval wordt de voorgedragen kandidaat 
gehoord door de ten principale bevoegde 
commissie die de andere commissie of 
commissies uitnodigt om aan de 

(iii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt grotendeels onder het 
werkterrein van een enkele commissie en 
slechts zijdelings onder de werkterreinen 
van een of meer andere commissies; in dat 
geval wordt de voorgedragen kandidaat 
gehoord door de ten principale bevoegde 
commissie, met deelname van de andere 
commissie of commissies (de deelnemende 



PE454.707v01-00 6/13 AM\852362NL.doc

NL

hoorzitting deel te nemen. commissies).

Or. en

Amendement 17
Morten Messerschmidt

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter b – alinea 5

Bestaande tekst Amendement

De hoorzittingen vinden plaats in 
omstandigheden en onder voorwaarden 
die waarborgen dat de voorgedragen 
kandidaten een gelijke en eerlijke 
mogelijkheid krijgen om zichzelf en hun 
standpunten te presenteren.

Voor elke hoorzitting wordt ten minste 
drie uur uitgetrokken, waarbij, 
afhankelijk van welke voorgedragen 
kandidaat wordt gehoord, voor 
voorgedragen kandidaten met een zware 
portefeuille meer dan drie uur kan 
worden uitgetrokken.

Or. da

Motivering

Er bestaan grote verschillen tussen de portefeuilles van de Commissarissen. Daarom moet er 
meer tijd worden uitgetrokken voor het horen van een voorgedragen kandidaat met een zware 
portefeuille dan voor het horen van een voorgedragen kandidaat met een veel lichtere 
portefeuille.

Amendement 18
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter b –alinea 5

Bestaande tekst Amendement

De hoorzittingen vinden plaats in 
omstandigheden en onder voorwaarden die 
waarborgen dat de voorgedragen 
kandidaten een gelijke en eerlijke 
mogelijkheid krijgen om zichzelf en hun 
standpunten te presenteren.

De hoorzittingen worden zo 
geprogrammeerd dat elke zitting drie uur 
duurt en dat een tweede en laatste 
hoorzitting bijeengeroepen kan worden 
als het onderzoek van de voorgedragen 
kandidaat meer tijd vergt. De 
hoorzittingen vinden plaats in 
omstandigheden en onder voorwaarden die 
waarborgen dat de voorgedragen 
kandidaten een gelijke en eerlijke 
mogelijkheid krijgen om zichzelf en hun 
standpunten te presenteren.
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Or. es

Motivering

Als er onvoldoende tijd is of in de evaluatiebijeenkomst na de hoorzitting geen overeenstemming 
wordt bereikt enz., moet er een tweede hoorzitting georganiseerd kunnen worden.

Amendement 19
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter b –alinea 6

Bestaande tekst Amendement

De voorgedragen kandidaten worden 
verzocht een inleidende mondelinge 
verklaring af te leggen van ten hoogste 
twintig minuten. De hoorzittingen zijn 
bedoeld om een brede politieke dialoog 
tussen de voorgedragen kandidaten en de 
leden op gang te brengen. Voor het einde 
van de hoorzitting worden de voorgedragen 
kandidaten in de gelegenheid gesteld om 
een korte afsluitende verklaring af te 
leggen.

De voorgedragen kandidaten worden 
verzocht een inleidende mondelinge 
verklaring af te leggen van ten hoogste 
vijftien minuten. Indien mogelijk worden 
de vragen naar onderwerp gegroepeerd. 
Het grootste deel van de spreektijd wordt 
mutatis mutandis overeenkomstig artikel 
149 over de fracties verdeeld. De 
hoorzittingen zijn bedoeld om een brede 
politieke dialoog tussen de voorgedragen 
kandidaten en de leden op gang te brengen. 
Voor het einde van de hoorzitting worden 
de voorgedragen kandidaten in de 
gelegenheid gesteld om een korte 
afsluitende verklaring af te leggen.

Or. es

Motivering

20 minuten is te lang, maar 10 minuten is te kort. 15 minuten volstaat volgens mij.

Amendement 20
Paulo Rangel

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter c – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Na de hoorzittingen komen de commissies
onverwijld bijeen om een evaluatie te 
maken van de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 

Na de hoorzittingen komen de voorzitter 
en de coördinatoren onverwijld bijeen om 
een ontwerpbesluit met een evaluatie van 
de afzonderlijke voorgedragen kandidaten 
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met gesloten deuren plaats. De 
commissies worden verzocht te verklaren 
of zij de voorgedragen kandidaten geschikt 
achten om zitting te nemen in het college 
en de hen toebedachte taken te vervullen. 
Indien een commissie ten aanzien van elk 
van deze punten geen consensus weet te 
bereiken, legt de voorzitter beide punten
ten slotte bij geheime stemming ter fine 
van een besluit aan de commissie voor. De 
evaluatieverklaringen van de commissies 
worden openbaar gemaakt en 
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

op te stellen, waarin zij verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen. Na 
afloop van de bijeenkomst van de 
voorzitter en de coördinatoren komen 
vervolgens de commissies onverwijld 
bijeen om een besluit te nemen over de 
evaluatie van de kandidaten en, in 
voorkomend geval, te stemmen over het 
door de voorzitter en de coördinatoren 
voorgelegde ontwerpbesluit.
Deze vergaderingen vinden met gesloten 
deuren plaats.

Er wordt één evaluatieverklaring per 
voorgedragen kandidaat opgesteld, die de 
standpunten van alle bij de hoorzitting 
betrokken commissies bevat. De 
Conferentie van commissievoorzitters kan 
een model uitwerken om de evaluatie te 
vergemakkelijken.
Wanneer de commissies aanvullende 
informatie nodig hebben om hun 
evaluatie af te ronden, schrijft de 
Voorzitter van het Parlement namens hen 
naar de gekozen voorzitter van de 
Commissie. De coördinatoren houden 
rekening met het antwoord.
Indien een commissie geen consensus over 
de evaluatie weet te bereiken, legt de 
voorzitter beide punten ten slotte bij 
geheime stemming ter fine van een besluit 
aan de commissie voor.
De evaluatieverklaringen van de 
commissies worden binnen 24 uur
openbaar gemaakt en gepresenteerd in een 
gezamenlijke vergadering van de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters die 
met gesloten deuren plaatsvindt. Na een 
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gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

Or. pt

Amendement 21
Enrique Guerrero Salom

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter c –alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Na de hoorzittingen komen de commissies
onverwijld bijeen om een evaluatie te 
maken van de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 
met gesloten deuren plaats. De commissies
worden verzocht te verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen. Indien 
een commissie ten aanzien van elk van 
deze punten geen consensus weet te 
bereiken, legt de voorzitter beide punten 
ten slotte bij geheime stemming ter fine 
van een besluit aan de commissie voor. De 
evaluatieverklaringen van de commissies 
worden openbaar gemaakt en 
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

Na de hoorzittingen komen de voorzitter, 
de coördinatoren en de benoemde 
rapporteurs onverwijld bijeen om een 
evaluatie te maken van de afzonderlijke 
voorgedragen kandidaten. Deze 
vergaderingen vinden met gesloten deuren 
plaats. De coördinatoren worden verzocht 
te verklaren of zij de voorgedragen 
kandidaten geschikt achten om zitting te 
nemen in het college en de hen toebedachte 
taken te vervullen. Er wordt één 
evaluatieverklaring per voorgedragen 
kandidaat opgesteld, die de standpunten 
van alle bij de hoorzitting betrokken 
commissies bevat. De Conferentie van 
commissievoorzitters kan een model 
uitwerken om de evaluatie te 
vergemakkelijken. Wanneer de 
commissies aanvullende informatie nodig 
hebben om hun evaluatie af te ronden, 
schrijft de Voorzitter van het Parlement 
namens hen naar de gekozen voorzitter 
van de Commissie. De coördinatoren 
houden rekening met het antwoord. 
Indien de coördinatoren geen consensus 
over de evaluatie weten te bereiken, roept 
de voorzitter een vergadering van de 
voltallige commissie bijeen. Tot slot legt 
de voorzitter beide punten bij geheime 
stemming ter fine van een besluit aan de 
commissie voor. De evaluatieverklaringen 
van de commissies worden binnen 24 uur
openbaar gemaakt en gepresenteerd in een 
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gezamenlijke vergadering van de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters die 
met gesloten deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

Or. es

Motivering

Ik stel voor in de eerste regel van het amendement "rapporteurs" toe te voegen met het oog op 
coherentie met mijn amendement op artikel 192, lid 2 bis (nieuw).

Amendement 22
Rafał Trzaskowski

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter c – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

Na de hoorzittingen komen de commissies
onverwijld bijeen om een evaluatie te 
maken van de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 
met gesloten deuren plaats. De commissies
worden verzocht te verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen. Indien 
een commissie ten aanzien van elk van 
deze punten geen consensus weet te 
bereiken, legt de voorzitter beide punten 
ten slotte bij geheime stemming ter fine 
van een besluit aan de commissie voor. De 
evaluatieverklaringen van de commissies 
worden openbaar gemaakt en 
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 

Na de hoorzittingen komen de voorzitter 
en de coördinatoren onverwijld bijeen om 
een evaluatie te maken van de 
afzonderlijke voorgedragen kandidaten. 
Deze vergaderingen vinden met gesloten 
deuren plaats. De coördinatoren worden 
verzocht te verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen.
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besluiten extra informatie in te winnen.

Er wordt één evaluatieverklaring per 
voorgedragen kandidaat opgesteld, die de 
standpunten van alle bij de hoorzitting 
betrokken commissies bevat. De 
Conferentie van commissievoorzitters 
werkt een model uit om de evaluatie te 
vergemakkelijken.
Wanneer de commissies aanvullende 
informatie nodig hebben om hun 
evaluatie af te ronden, schrijft de 
Voorzitter van het Parlement namens hen 
naar de gekozen voorzitter van de 
Commissie. De coördinatoren houden 
rekening met het antwoord.
De voorzitter roept een vergadering van 
de voltallige commissie bijeen om het 
besluit van de coördinatoren te 
bevestigen.
Indien de coördinatoren geen consensus 
over de evaluatie weten te bereiken, roept 
de voorzitter ook een vergadering van de 
voltallige commissie bijeen. Tot slot legt 
de voorzitter beide punten bij geheime 
stemming ter fine van een besluit aan de 
commissie voor.

De evaluatieverklaringen van de 
commissies worden openbaar gemaakt en 
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

Or. en

Amendement 23
Algirdas Saudargas

Reglement van het Parlement
Bijlage XVII – lid 1 – letter c – alinea 2
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Bestaande tekst Amendement

Na de hoorzittingen komen de commissies
onverwijld bijeen om een evaluatie te 
maken van de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 
met gesloten deuren plaats. De commissies
worden verzocht te verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen. Indien 
een commissie ten aanzien van elk van 
deze punten geen consensus weet te 
bereiken, legt de voorzitter beide punten 
ten slotte bij geheime stemming ter fine 
van een besluit aan de commissie voor. De 
evaluatieverklaringen van de commissies 
worden openbaar gemaakt en
gepresenteerd in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen.

Na de hoorzittingen komen de voorzitter 
en de coördinatoren onverwijld bijeen om 
een evaluatie te maken van de 
afzonderlijke voorgedragen kandidaten. 
Deze vergaderingen vinden met gesloten 
deuren plaats. De coördinatoren worden 
verzocht te verklaren of zij de 
voorgedragen kandidaten geschikt achten 
om zitting te nemen in het college en de 
hen toebedachte taken te vervullen.

Er wordt één evaluatieverklaring per 
voorgedragen kandidaat opgesteld. De 
Conferentie van commissievoorzitters kan 
een model uitwerken om de evaluatie te 
vergemakkelijken.
Wanneer de commissies aanvullende 
informatie nodig hebben om hun 
evaluatie af te ronden, schrijft de 
Voorzitter van het Parlement namens hen 
naar de gekozen voorzitter van de 
Commissie. De coördinatoren houden 
rekening met het antwoord.
Het besluit van de coördinatoren wordt 
door de commissie bevestigd. Indien de 
coördinatoren geen consensus over de 
evaluatie weten te bereiken, legt de 
voorzitter beide punten bij geheime 
stemming ter fine van een besluit aan de 
commissie voor.



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

NL

De evaluatieverklaringen van de 
commissies worden openbaar gemaakt na
gepresenteerd te zijn in een gezamenlijke 
vergadering van de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die met gesloten 
deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten, tenzij zij 
besluiten extra informatie in te winnen. 

Or. en


