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Poprawka 12
Algirdas Saudargas

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 106 – ustęp -1 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) Przewodniczący Parlamentu zwraca 
się do nowo wybranego przewodniczącego 
Komisji o przedstawienie podczas 
wspólnego posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących i Konferencji 
Przewodniczących Komisji propozycji 
składu kolegium i podziału obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować spójność terminologii zawartej w Regulaminie z traktatem lizbońskim.

Poprawka 13
Paulo Rangel

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

(2a) Koordynatorzy są wzywani przez 
przewodniczącego swojej komisji do 
przygotowania organizacji wysłuchań 
kandydatów na komisarzy. Po 
zakończeniu wysłuchań koordynatorzy 
spotykają się w celu sporządzenia projektu 
decyzji dotyczącej oceny kandydatów 
zgodnie z procedurą określoną w 
załączniku XVII.

Or. pt
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Poprawka 14
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

(2a) Przewodniczący komisji wzywają 
koordynatorów, aby zająć się 
przygotowaniem wysłuchań kandydatów 
na komisarzy. Po zakończeniu wysłuchań 
koordynatorzy i w odpowiednim 
przypadku wyznaczony sprawozdawca 
spotykają się, aby dokonać oceny 
kandydatów zgodnie z procedurą 
określoną w załączniku XVII.

Or. xm

Uzasadnienie

Uważam, że sprawozdawca powinien uczestniczyć w ocenie, ponieważ są oni odpowiedzialni 
w swojej komisji za etap procedury następujący po wysłuchaniu.

Poprawka 15
Rafał Trzaskowski

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera b) – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

Wysłuchania są organizowane wspólnie 
przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji.

Wysłuchania są organizowane wspólnie 
przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji. 
Przewodniczący i koordynatorzy każdej 
komisji są odpowiedzialni za szczegółowe 
ustalenia. Wyznaczani są sprawozdawcy.

Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie właściwych komisji w 
przypadku mieszanego przedmiotu 
działalności. Istnieją trzy opcje:

Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie właściwych komisji w 
przypadku mieszanego przedmiotu 
działalności. Istnieją trzy opcje:

Or. en
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Poprawka 16
Algirdas Saudargas

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Wysłuchania są organizowane wspólnie 
przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji.

Wysłuchania są organizowane wspólnie 
przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji. 
Przewodniczący i koordynatorzy każdej 
komisji są odpowiedzialni za szczegółowe 
ustalenia. Możliwe jest wyznaczenie 
sprawozdawców.

Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie właściwych komisji w 
przypadku mieszanego przedmiotu 
działalności. Istnieją trzy opcje:

Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie właściwych komisji w 
przypadku mieszanego przedmiotu 
działalności, odpowiednio w oparciu o art. 
50. Istnieją trzy opcje:

(i) jeżeli przedmiot działalności kandydata 
na komisarza leży w kompetencjach tylko 
jednej komisji, wówczas kandydat na 
komisarza jest przesłuchiwany wyłącznie 
przez tę komisję;

(i) jeżeli przedmiot działalności kandydata 
na komisarza leży w kompetencjach tylko 
jednej komisji, wówczas kandydat na 
komisarza jest przesłuchiwany wyłącznie 
przez tę komisję (komisję przedmiotowo 
właściwą);

(ii) jeżeli przedmiot działalności kandydata 
na komisarza leży w podobnych 
proporcjach w kompetencjach kilku 
komisji, wówczas kandydat na komisarza 
jest przesłuchiwany wspólnie przez te 
komisje; oraz

(ii) jeżeli przedmiot działalności kandydata 
na komisarza leży w podobnych 
proporcjach w kompetencjach kilku 
komisji, wówczas kandydat na komisarza 
jest przesłuchiwany wspólnie przez te 
komisje (komisje zaangażowane); oraz

(iii) jeżeli przedmiot działalności 
kandydata na komisarza leży w znacznej 
części w kompetencjach jednej komisji i w 
niewielkiej proporcji w kompetencjach co 
najmniej jednej innej komisji, wówczas 
kandydat na komisarza jest przesłuchiwany 
przez główną komisję właściwą, która 
zaprasza inną lub inne komisje do 
uczestniczenia w wysłuchaniu.

(iii) jeżeli przedmiot działalności 
kandydata na komisarza leży w znacznej 
części w kompetencjach jednej komisji i w 
niewielkiej proporcji w kompetencjach co 
najmniej jednej innej komisji, wówczas 
kandydat na komisarza jest przesłuchiwany 
przez główną komisję właściwą, przy 
udziale innej lub innych komisji (komisji 
uczestniczących w wysłuchaniu).

Or. en
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Poprawka 17
Morten Messerschmidt

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera b) – akapit piąty

Tekst obowiązujący Poprawka

Wysłuchania odbywają się w 
okolicznościach i warunkach 
zapewniających wszystkim kandydatom na 
komisarzy jednakowe szanse na 
przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii.

Każde wysłuchanie ma trwać 
przynajmniej trzy godziny, przy czym 
kandydatom na komisarzy, których zakres 
obowiązków będzie szerszy, można 
przyznać więcej niż trzy godziny, w 
zależności od tego, o którego kandydata 
na komisarza chodzi.

Or. da

Uzasadnienie

Obowiązki poszczególnych komisarzy znacząco różnią się od siebie i w związku z tym 
powinno się przewidzieć większą ilość czasu na wysłuchania tych kandydatów, których zakres 
obowiązków będzie szerszy, niż tych, których zakres obowiązków będzie węższy.

Poprawka 18
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera b) – akapit piąty

Tekst obowiązujący Poprawka

Wysłuchania odbywają się w 
okolicznościach i warunkach 
zapewniających wszystkim kandydatom na 
komisarzy jednakowe szanse na 
przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii.

Wysłuchania planuje się tak, aby każde z 
nich trwało trzy godziny, a jeżeli ich 
przebieg wymagać będzie dłuższego 
badania kandydata, można zorganizować 
drugie i ostatnie wysłuchanie.
Wysłuchania odbywają się w 
okolicznościach i warunkach 
zapewniających wszystkim kandydatom na 
komisarzy jednakowe szanse na 
przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii.

Or. xm
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Uzasadnienie

Jeżeli zabraknie czasu lub po wysłuchaniu nie osiągnie się porozumienia co do oceny itp. 
należy przewidzieć możliwość zorganizowania drugiego wysłuchania.

Poprawka 19
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera b) – akapit szósty

Tekst obowiązujący Poprawka

Kandydaci na komisarzy są proszeni o 
wygłoszenie oświadczenia wstępnego 
nieprzekraczającego dwudziestu minut.
Przebieg wysłuchań zmierza do 
rozwinięcia pluralistycznego dialogu 
politycznego między kandydatami na 
komisarzy a posłami. Przed zakończeniem 
wysłuchania kandydaci na komisarzy mają 
możliwość wygłoszenia krótkiego 
oświadczenia końcowego.

Kandydaci na komisarzy są proszeni o 
wygłoszenie oświadczenia wstępnego 
nieprzekraczającego piętnastu minut. O ile 
jest to możliwe, pytania są pogrupowane 
tematycznie. Większość czasu wystąpień 
przydziela się grupom politycznym 
stosując mutatis mutandis art. 149.
Przebieg wysłuchań zmierza do 
rozwinięcia pluralistycznego dialogu 
politycznego między kandydatami na 
komisarzy a posłami. Przed zakończeniem 
wysłuchania kandydaci na komisarzy mają 
możliwość wygłoszenia krótkiego 
oświadczenia końcowego.

Or. xm

Uzasadnienie

20 minut to za dużo, a 10 minut to za mało. Uważam, że 15 minut jest odpowiednim czasem.

Poprawka 20
Paulo Rangel

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera c) – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisje zbierają się niezwłocznie po 
zakończeniu wysłuchań w celu dokonania
oceny poszczególnych kandydatów na 
komisarzy. Posiedzenia te odbywają się 

Przewodniczący i koordynatorzy zbierają 
się niezwłocznie po zakończeniu 
wysłuchań w celu sporządzenia projektu 
decyzji dotyczącej oceny poszczególnych 
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przy drzwiach zamkniętych. Komisje są 
proszone o ocenę, czy w ich opinii 
kandydaci na komisarzy posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania w 
kolegium, jak i do wypełniania 
szczególnych obowiązków, które im 
powierzono. Jeżeli komisji nie udaje się 
osiągnąć porozumienia co do obydwu tych 
punktów, w ostateczności jej 
przewodniczący poddaje obie decyzje pod 
głosowanie tajne. Oświadczenia komisji w 
sprawie ocen są upublicznione i 
przedstawiane na wspólnym posiedzeniu 
Konferencji Przewodniczących oraz 
Konferencji Przewodniczących Komisji, 
które odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Po wymianie poglądów 
Konferencja Przewodniczących i 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie wysłuchań, o ile nie 
podjęta została decyzja o wystąpieniu z 
wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji.

kandydatów na komisarzy, w której 
stwierdzają, czy w ich opinii kandydaci na 
komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 
do zasiadania w kolegium, jak i do 
wypełniania szczególnych obowiązków, 
które im powierzono. Komisje zbierają się 
niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia 
przewodniczącego i koordynatorów w celu 
podjęcia decyzji dotyczącej oceny 
komisarzy i głosują nad projektem 
przedłożonym przez przewodniczącego i 
koordynatorów, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.
Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 
zamkniętych.

Sporządza się jedno oświadczenie w 
sprawie oceny każdego kandydata na 
komisarza, które zawiera opinie 
wszystkich komisji biorących udział w w 
wysłuchaniu. Konferencja 
Przewodniczących Komisji może 
opracować wzór mający ułatwić 
dokonanie oceny.
Jeżeli komisje poproszą o udzielenie 
dodatkowych informacji, aby zakończyć 
ocenę, przewodniczący Parlamentu 
zwraca się w ich imieniu na piśmie do 
nowo wybranego przewodniczącego 
Komisji. Koordynatorzy biorą pod uwagę 
przekazaną odpowiedź.
Jeżeli komisji nie udaje się osiągnąć 
porozumienia co do oceny,  w 
ostateczności przewodniczący poddaje obie 
decyzje pod głosowanie tajne.

Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione w ciągu 24 godzin i 
przedstawiane na wspólnym posiedzeniu 
Konferencji Przewodniczących oraz 



AM\852362PL.doc 9/12 PE454.707v01-00

PL

Konferencji Przewodniczących Komisji, 
które odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Po wymianie poglądów 
Konferencja Przewodniczących i 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie wysłuchań, o ile nie 
podjęta została decyzja o wystąpieniu z 
wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji.

Or. pt

Poprawka 21
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera c) – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisje zbierają się niezwłocznie po 
zakończeniu wysłuchań w celu dokonania 
oceny poszczególnych kandydatów na 
komisarzy. Posiedzenia te odbywają się 
przy drzwiach zamkniętych. Komisje są
proszone o ocenę, czy w ich opinii 
kandydaci na komisarzy posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania w 
kolegium, jak i do wypełniania 
szczególnych obowiązków, które im 
powierzono. Jeżeli komisji nie udaje się 
osiągnąć porozumienia co do obydwu tych 
punktów, w ostateczności jej 
przewodniczący poddaje obie decyzje pod 
głosowanie tajne. Oświadczenia komisji w 
sprawie ocen są upublicznione i 
przedstawiane na wspólnym posiedzeniu 
Konferencji Przewodniczących oraz 
Konferencji Przewodniczących Komisji, 
które odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Po wymianie poglądów 
Konferencja Przewodniczących i 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie wysłuchań, o ile nie 
podjęta została decyzja o wystąpieniu z 
wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji.

Przewodniczący, koordynatorzy i 
wyznaczeni sprawozdawcy spotykają się 
niezwłocznie po zakończeniu wysłuchań w 
celu dokonania oceny poszczególnych 
kandydatów na komisarzy. Posiedzenia te 
odbywają się przy drzwiach zamkniętych.
Koordynatorzy proszeni są o ocenę, czy w 
ich opinii kandydaci na komisarzy 
posiadają kwalifikacje zarówno do 
zasiadania w kolegium, jak i do 
wypełniania szczególnych obowiązków, 
które im powierzono. Sporządza się jedno 
oświadczenie w sprawie oceny każdego 
kandydata na komisarza, zawierające 
opinie wszystkich komisji, które 
uczestniczyły w wysłuchaniu. Konferencja 
Przewodniczących Komisji może 
opracować wzór pro forma mający ułatwić 
dokonanie oceny. Jeżeli komisje 
potrzebują do oceny dodatkowych 
informacji, przewodniczący Parlamentu 
zwraca się na piśmie w ich imieniu do 
nowo wybranego przewodniczącego 
Komisji. Koordynatorzy uwzględniają jego 
odpowiedź. Jeżeli koordynatorom nie 
udaje się osiągnąć porozumienia co do
oceny, przewodniczący zwołuje 
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posiedzenie komisji w pełnym składzie. W
ostateczności jej przewodniczący poddaje 
obie decyzje pod głosowanie tajne.
Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione w ciągu 24 godzin i 
przedstawiane na wspólnym posiedzeniu 
Konferencji Przewodniczących oraz 
Konferencji Przewodniczących Komisji, 
które odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Po wymianie poglądów 
Konferencja Przewodniczących i 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie wysłuchań, o ile nie 
podjęta została decyzja o wystąpieniu z 
wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji.

Or. xm

Uzasadnienie

Uznałem, że należy dodać „sprawozdawców” w pierwszym zdaniu poprawki, aby zachować 
spójność ze złożoną przeze mnie poprawką do art. 192 ust. 2a (nowy).

Poprawka 22
Rafał Trzaskowski

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVII – ustęp 1 – litera c) – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisje zbierają się niezwłocznie po 
zakończeniu wysłuchań w celu dokonania 
oceny poszczególnych kandydatów na 
komisarzy. Posiedzenia te odbywają się 
przy drzwiach zamkniętych. Komisje są 
proszone o ocenę, czy w ich opinii 
kandydaci na komisarzy posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania w 
kolegium, jak i do wypełniania 
szczególnych obowiązków, które im 
powierzono.

Przewodniczący i koordynatorzy zbierają 
się niezwłocznie po zakończeniu 
wysłuchań w celu dokonania oceny 
poszczególnych kandydatów na komisarzy. 
Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 
zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o 
ocenę, czy w ich opinii kandydaci na 
komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 
do zasiadania w kolegium, jak i do 
wypełniania szczególnych obowiązków, 
które im powierzono.

Sporządza się jedno oświadczenie w 
sprawie oceny każdego kandydata na 
komisarza, które zawiera opinie 
wszystkich komisji zaangażowanych w 
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wysłuchanie. Konferencja 
Przewodniczących Komisji opracowuje 
wzór pro forma mający ułatwić dokonanie 
oceny.
Jeżeli komisje potrzebują do dokonania 
oceny dodatkowych informacji, 
przewodniczący Parlamentu zwraca się w 
ich imieniu pisemnie do nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji. Koordynatorzy 
biorą jego odpowiedź pod uwagę.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie 
komisji w pełnym składzie w celu 
potwierdzenia decyzji koordynatorów.

 Jeżeli komisji nie udaje się osiągnąć 
porozumienia co do obydwu tych punktów, 
w ostateczności jej przewodniczący
poddaje obie decyzje pod głosowanie tajne. 

Jeżeli koordynatorom nie udaje się 
osiągnąć porozumienia co do oceny, 
przewodniczący zwołuje także posiedzenie 
komisji w pełnym składzie. W
ostateczności poddaje on obie decyzje pod 
głosowanie tajne.

Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione i przedstawiane na 
wspólnym posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących oraz Konferencji 
Przewodniczących Komisji, które odbywa 
się przy drzwiach zamkniętych. Po 
wymianie poglądów Konferencja 
Przewodniczących i Konferencja 
Przewodniczących Komisji ogłaszają 
zamknięcie wysłuchań, o ile nie podjęta 
została decyzja o wystąpieniu z wnioskiem 
o dostarczenie dalszych informacji.

Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione i przedstawiane na 
wspólnym posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących oraz Konferencji 
Przewodniczących Komisji, które odbywa 
się przy drzwiach zamkniętych. Po 
wymianie poglądów Konferencja 
Przewodniczących i Konferencja 
Przewodniczących Komisji ogłaszają 
zamknięcie wysłuchań, o ile nie podjęta 
została decyzja o wystąpieniu z wnioskiem 
o dostarczenie dalszych informacji.

Or. en

Poprawka 23
Algirdas Saudargas
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Komisje zbierają się niezwłocznie po 
zakończeniu wysłuchań w celu dokonania 

Przewodniczący i koordynatorzy zbierają 
się niezwłocznie po zakończeniu 
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oceny poszczególnych kandydatów na 
komisarzy. Posiedzenia te odbywają się 
przy drzwiach zamkniętych. Komisje są 
proszone o ocenę, czy w ich opinii 
kandydaci na komisarzy posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania w 
kolegium, jak i do wypełniania 
szczególnych obowiązków, które im 
powierzono. 

wysłuchań w celu dokonania oceny 
poszczególnych kandydatów na komisarzy. 
Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 
zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o 
ocenę, czy w ich opinii kandydaci na 
komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 
do zasiadania w kolegium, jak i do 
wypełniania szczególnych obowiązków, 
które im powierzono.

Sporządza się jedno oświadczenie w 
sprawie oceny każdego kandydata na 
komisarza. Konferencja 
Przewodniczących Komisji może 
opracować wzór pro forma mający ułatwić 
dokonanie oceny.

Jeżeli komisjom potrzebne są do 
dokonania oceny dodatkowe informacje, 
przewodniczący Parlamentu zwraca się w 
ich imieniu pisemnie do nowo wybranego 
przewodniczącego Komisji. Koordynatorzy 
biorą pod uwagę jego odpowiedź.

Jeżeli komisji nie udaje się osiągnąć 
porozumienia co do obydwu tych punktów, 
w ostateczności jej przewodniczący 
poddaje obie decyzje pod głosowanie tajne. 

Komisja potwierdza decyzję 
koordynatorów. Jeżeli koordynatorom nie 
udaje się osiągnąć porozumienia co do
oceny, przewodniczący poddaje obie 
decyzje pod głosowanie tajne.

Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione i przedstawiane na 
wspólnym posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących oraz Konferencji 
Przewodniczących Komisji, które odbywa 
się przy drzwiach zamkniętych. Po 
wymianie poglądów Konferencja 
Przewodniczących i Konferencja 
Przewodniczących Komisji ogłaszają 
zamknięcie wysłuchań, o ile nie podjęta 
została decyzja o wystąpieniu z wnioskiem 
o dostarczenie dalszych informacji.

Oświadczenia komisji w sprawie ocen są 
upublicznione po ich przedstawieniu na 
wspólnym posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących oraz Konferencji 
Przewodniczących Komisji, które odbywa 
się przy drzwiach zamkniętych. Po 
wymianie poglądów Konferencja 
Przewodniczących i Konferencja 
Przewodniczących Komisji ogłaszają 
zamknięcie wysłuchań, o ile nie podjęta 
została decyzja o wystąpieniu z wnioskiem 
o dostarczenie dalszych informacji.
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