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Alteração 12
Algirdas Saudargas

Regimento do Parlamento
Artigo 106 – n.º -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

(-1) O Presidente do Parlamento 
convidará o Presidente eleito da Comissão 
a prestar informações sobre a composição 
do futuro colégio e sobre a distribuição 
das pastas durante uma reunião conjunta 
da Conferência dos Presidentes e da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões.

Or. en

Justificação

É necessário usar a mesma terminologia no Regimento e no Tratado de Lisboa.

Alteração 13
Paulo Rangel

Regimento do Parlamento
Artigo 192 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Os coordenadores serão convocados 
pelo presidente da sua comissão para 
prepararem a organização das audições 
dos Comissários indigitados. Após as 
audições, os coordenadores reunirão para 
elaborar um projecto de decisão quanto à 
avaliação dos candidatos, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no anexo XVII.

Or. pt
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Alteração 14
Enrique Guerrero Salom

Regimento do Parlamento
Artigo 192 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Os coordenadores serão convocados 
pelo presidente da sua comissão para 
prepararem a organização das audições 
dos Comissários indigitados. Após as 
audições, os coordenadores e -  caso 
aplicável - o relator designado reunirão 
para avaliar os candidatos, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no anexo XVII.

Or. xm

Justificação

 Considero a inclusão do "relator" na avaliação, uma vez que é ele próprio o encarregado do 
seguimento da audição na sua comissão.

Alteração 15
Rafał Trzaskowski

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

As audições serão realizadas, 
conjuntamente, pela Conferência dos 
Presidentes e pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões. Caso as pastas 
sejam mistas, serão tomadas disposições 
para associar as comissões competentes. 
Perfilam-se três possibilidades:

As audições serão realizadas, 
conjuntamente, pela Conferência dos 
Presidentes e pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões. O presidente e 
os coordenadores de cada comissão 
definirão as respectivas modalidades. 
Serão designados relatores.
Caso as pastas sejam mistas, serão tomadas 
disposições para associar as comissões 
competentes. Perfilam-se três 
possibilidades:

Or. en
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Alteração 16
Algirdas Saudargas

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

As audições serão realizadas, 
conjuntamente, pela Conferência dos 
Presidentes e pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões. Caso as pastas 
sejam mistas, serão tomadas disposições 
para associar as comissões competentes. 
Perfilam-se três possibilidades:

As audições serão realizadas, 
conjuntamente, pela Conferência dos 
Presidentes e pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões. O presidente e 
os coordenadores de cada comissão 
definirão as respectivas modalidades. 
Poderão ser designados relatores.
Caso as pastas sejam mistas, serão tomadas 
disposições para associar as comissões 
competentes, em conformidade com o 
artigo 50.º, mutatis mutandis. Perfilam-se 
três possibilidades:

(i) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se na esfera de competência de 
uma única comissão parlamentar; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
apenas por essa comissão parlamentar;

(i) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se na esfera de competência de 
uma única comissão parlamentar; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
apenas por essa comissão parlamentar (a
comissão competente);

(ii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se, de forma mais ou menos 
semelhante, nas esferas de competência de 
várias comissões parlamentares; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
conjuntamente por essas comissões 
parlamentares; e ainda

(ii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se, de forma mais ou menos 
semelhante, nas esferas de competência de 
várias comissões parlamentares; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
conjuntamente por essas comissões 
parlamentares (comissões associadas); e 
ainda

(iii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se primordialmente na esfera de 
competência de uma comissão parlamentar 
e marginalmente na esfera de competência 
de outra ou outras comissões 
parlamentares; nesse caso, o Comissário 
indigitado é avaliado pela comissão 
parlamentar competente a título principal, 
que convidará a outra ou outras comissões 
parlamentares a participar na audição.

(iii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se primordialmente na esfera de 
competência de uma comissão parlamentar 
e marginalmente na esfera de competência 
de outra ou outras comissões 
parlamentares; nesse caso, o Comissário 
indigitado é avaliado pela comissão 
parlamentar competente a título principal, 
com a participação da outra ou outras 
comissões parlamentares (comissões 
participantes).
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Or. en

Alteração 17
Morten Messerschmidt

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 5

Texto em vigor Alteração

As audições desenrolar-se-ão em 
circunstâncias e condições que garantam 
a todos os Comissários indigitados 
possibilidades iguais e equitativas para se 
apresentarem e expressarem as suas 
opiniões.

A cada audição será atribuída a duração 
mínima de três horas, embora os 
Comissários indigitados com grandes 
pastas possam dispor de mais de três 
horas,se o Comissário em questão assim o 
entender.

Or. da

Justificação

Há grandes diferenças entre as pastas dos Comissários, e por este motivo os Comissários 
indigitados com pastas maiores devem dispôr de mais tempo que aqueles cujas pastas sejam 
significativamente menores.

Alteração 18
Enrique Guerrero Salom

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 5

Texto em vigor Alteração

As audições desenrolar-se-ão em 
circunstâncias e condições que garantam a 
todos os Comissários indigitados 
possibilidades iguais e equitativas para se 
apresentarem e expressarem as suas 
opiniões.

As audições serão programadas por 
forma a que cada uma dure três horas e, 
se o desenrolar da audição exigir que se 
prolongue o exame do candidato, poderá 
ser convocada uma segunda e última 
audição . As audições desenrolar-se-ão em 
circunstâncias e condições que garantam a 
todos os Comissários indigitados 
possibilidades iguais e equitativas para se 
apresentarem e expressarem as suas 
opiniões.
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Or. xm

Justificação

 Em caso de falta de tempo, ausência de acordo durante a reunião de avaliação após a 
audição, etc. é importante deixar a porta aberta a uma segunda audição

Alteração 19
Enrique Guerrero Salom

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 6

Texto em vigor Alteração

Os Comissários indigitados serão 
convidados a proferir uma declaração oral 
preliminar, que não excederá 20 minutos. 
A condução das audições deverá procurar 
estimular um diálogo político pluralista 
entre os Comissários indigitados e os 
deputados ao Parlamento. Antes do fim da 
audição, os Comissários indigitados terão a 
possibilidade de proferir uma breve 
declaração final.

Os Comissários indigitados serão 
convidados a proferir uma declaração oral 
preliminar, que não excederá 15 minutos. 
Na medida do possível, as perguntas serão 
agrupadas por temas. A maior parte do 
tempo de uso da palavra será atribuída 
aos grupos políticos, em conformidade 
com o artigo 149.º, mutatis mutandis.  A 
condução das audições deverá procurar 
estimular um diálogo político pluralista 
entre os Comissários indigitados e os 
deputados ao Parlamento. Antes do fim da 
audição, os Comissários indigitados terão a 
possibilidade de proferir uma breve 
declaração final.

Or. xm

Justificação

20 minutos é demais mas 10 são muito curtos. Considero 15 uma duração adequada.

Alteração 20
Paulo Rangel

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

As comissões deverão reunir O presidente e os coordenadores deverão 
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imediatamente após a audição, a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. As 
comissões serão convidadas a declarar se 
consideram que os Comissários indigitados 
possuem as competências necessárias para 
integrar o colégio de Comissários e para 
desempenhar as funções específicas que 
lhes foram confiadas. Se uma comissão não 
obtiver consenso quanto a cada um destes 
pontos, o seu presidente, como último 
recurso, submeterá ambas as decisões a 
votação por escrutínio secreto. As 
declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente e apresentadas numa reunião 
conjunta da Conferência dos Presidentes e 
da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada.
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

reunir imediatamente após a audição, a fim 
de elaborar um projecto de decisão 
quanto à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados, no qual 
declararão se consideram que os 
comissários indigitados possuem as 
competências necessárias para integrar o 
colégio de comissários e para desempenhar 
as funções específicas que lhes foram 
confiadas. Finda a reunião do presidente e 
dos coordenadores, as comissões reunirão 
imediatamente a seguir, para decidir 
quanto à avaliação dos Comissários, 
votando o projecto apresentado pelo 
presidente e pelos coordenadores, se for 
caso disso.
As reuniões de avaliação decorrerão à 
porta fechada.

Cada Comissário indigitado será objecto 
de uma única declaração de avaliação, 
que incorporará os pareceres de todas as 
comissões implicadas na audição. A 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões poderá elaborar um modelo 
para facilitar a avaliação.
Se as comissões solicitarem informações 
complementares para concluir a 
avaliação, o Presidente do Parlamento 
dirigirá uma carta, em nome destas, ao 
Presidente eleito da Comissão. Os 
coordenadores terão em conta a resposta 
dada.
Se uma comissão não obtiver consenso 
quanto à avaliação, o seu presidente, como 
último recurso, submeterá ambas as 
decisões a votação por escrutínio secreto.

As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
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publicamente no prazo de 24 horas e 
apresentadas numa reunião conjunta da 
Conferência dos Presidentes e da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada.
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

Or. pt

Alteração 21
Enrique Guerrero Salom

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

As comissões deverão reunir 
imediatamente após a audição, a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. As 
comissões serão convidadas a declarar se 
consideram que os Comissários indigitados 
possuem as competências necessárias para 
integrar o colégio de Comissários e para 
desempenhar as funções específicas que 
lhes foram confiadas. Se uma comissão 
não obtiver consenso quanto a cada um 
destes pontos, o seu presidente, como 
último recurso, submeterá ambas as 
decisões a votação por escrutínio secreto. 
As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente e apresentadas numa reunião 
conjunta da Conferência dos Presidentes e 
da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada. 
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 

O presidente, os coordenadores e os 
relatores designados deverão reunir 
imediatamente após a audição a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. Os 
coordenadores serão convidados a 
declarar se consideram que os Comissários 
indigitados possuem as competências 
necessárias para integrar o colégio de 
Comissários e para desempenhar as 
funções específicas que lhes foram 
confiadas. Cada Comissário indigitado 
será objecto de uma única declaração de 
avaliação, que incorporará os pareceres 
de todas as comissões implicadas na 
audição. A Conferência dos Presidentes 
das Comissões poderá elaborar um 
modelo de formulário para facilitar a 
avaliação. Se as comissões solicitarem 
informações complementares para 
concluir a avaliação, o Presidente do 
Parlamento dirigirá uma carta, em nome 
destas, ao Presidente eleito da Comissão. 
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e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

Os coordenadores terão em conta a 
resposta dada. Se os coordenadores não 
alcançarem consenso quanto à avaliação, 
o presidente convocará uma reunião de
todas as comissões. Como último recurso, 
o presidente submeterá ambas as decisões a 
votação por escrutínio secreto. As 
declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente no prazo de 24 horas e 
apresentadas numa reunião conjunta da 
Conferência dos Presidentes e da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada. 
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

Or. xm

Justificação

Considero o aditamento de "relatores" na primeira linha da alteração coerente com a minha 
alteração ao nº 2-A do artigo 192 (novo).

Alteração 22
Rafał Trzaskowski

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

As comissões deverão reunir 
imediatamente após a audição, a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. As 
comissões serão convidadas a declarar se 
consideram que os Comissários indigitados 
possuem as competências necessárias para 
integrar o colégio de Comissários e para 
desempenhar as funções específicas que 
lhes foram confiadas. Se uma comissão

O presidente e os coordenadores deverão 
reunir imediatamente após a audição a fim 
de procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. Os 
coordenadores serão convidados a 
declarar se consideram que os Comissários 
indigitados possuem as competências 
necessárias para integrar o colégio de
Comissários e para desempenhar as 
funções específicas que lhes foram 
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não obtiver consenso quanto a cada um 
destes pontos, o seu presidente, como 
último recurso, submeterá ambas as 
decisões a votação por escrutínio secreto. 
As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente e apresentadas numa reunião 
conjunta da Conferência dos Presidentes e 
da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada. 
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

confiadas.

Cada Comissário indigitado será objecto 
de uma única declaração de avaliação, 
que incorporará os pareceres de todas as 
comissões implicadas na audição. A 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões elaborará um modelo de 
formulário para facilitar a avaliação.
Se as comissões solicitarem informações 
complementares para concluir a 
avaliação, o Presidente do Parlamento 
dirigirá uma carta, em nome destas, ao 
Presidente eleito da Comissão. Os 
coordenadores terão em conta a resposta 
dada.
O presidente convocará uma reunião 
plenária da comissão para confirmar a 
decisão dos coordenadores.
Se os coordenadores não alcançarem 
consenso quanto à avaliação, o presidente
convocará uma reunião de toda a 
comissão. Como último recurso, o 
presidente submeterá ambas as decisões a 
votação por escrutínio secreto.
As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente e apresentadas numa reunião 
conjunta da Conferência dos Presidentes e 
da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada. 
Após uma troca de pontos de vista, e a 
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menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

Or. en

Alteração 23
Algirdas Saudargas

Regimento do Parlamento
Anexo XVII – ponto 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

As comissões deverão reunir 
imediatamente após a audição, a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. As 
comissões serão convidadas a declarar se 
consideram que os Comissários indigitados 
possuem as competências necessárias para 
integrar o colégio de Comissários e para 
desempenhar as funções específicas que 
lhes foram confiadas. Se uma comissão 
não obtiver consenso quanto a cada um 
destes pontos, o seu presidente, como 
último recurso, submeterá ambas as 
decisões a votação por escrutínio secreto. 
As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente e apresentadas numa reunião 
conjunta da Conferência dos Presidentes e 
da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada. 
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

O presidente e os coordenadores deverão 
reunir imediatamente após a audição a fim 
de procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. Os 
coordenadores serão convidados a 
declarar se consideram que os Comissários 
indigitados possuem as competências 
necessárias para integrar o colégio de 
Comissários e para desempenhar as 
funções específicas que lhes foram 
confiadas.

Cada Comissário indigitado será objecto 
de uma única declaração de avaliação. A 
Conferência dos Presidentes das 
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Comissões poderá elaborar um modelo de 
formulário para facilitar a avaliação.

Se as comissões solicitarem informações 
complementares para concluir a 
avaliação, o Presidente do Parlamento 
dirigirá uma carta, em nome destas, ao 
Presidente eleito da Comissão. Os 
coordenadores terão em conta a resposta 
dada.

A decisão dos coordenadores será 
confirmada pela comissão. Se os 
coordenadores não chegarem a consenso
sobre a avaliação, o seu presidente 
submeterá ambas as decisões a votação por 
escrutínio.

As declarações de avaliação das comissões 
parlamentares serão divulgadas 
publicamente após terem sido
apresentadas numa reunião conjunta da 
Conferência dos Presidentes e da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta fechada.
Após uma troca de pontos de vista, e a 
menos que decidam procurar obter mais 
informações, a Conferência dos Presidentes 
e a Conferência dos Presidentes das 
Comissões declararão as audições 
encerradas.

Or. en


