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Amendamentul 12
Algirdas Saudargas

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 106 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) Preşedintele Parlamentului invită 
Preşedintele ales al Comisiei să prezinte, 
în cadrul unei reuniuni comune a 
Conferinţei preşedinţilor şi a Conferinţei 
preşedinţilor de comisie, un raport cu 
privire la componenţa colegiului propus şi 
la distribuţia portofoliilor.

Or. en

Justificare

Trebuie utilizată aceeaşi terminologie cu cea din Regulamentul de procedură şi din Tratatul 
de la Lisabona.

Amendamentul 13
Paulo Rangel

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) Coordonatorii sunt convocaţi de 
preşedintele comisiei lor pentru pregătirea 
organizării audierilor comisarilor 
desemnaţi. După audieri, coordonatorii se 
reunesc pentru a pregăti un proiect de 
decizie privind evaluarea candidaţilor în 
conformitate cu procedura stabilită în 
anexa XVII.

Or. pt
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Amendamentul 14
Enrique Guerrero Salom

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) Coordonatorii sunt convocaţi de 
preşedintele comisiei lor pentru pregătirea 
organizării audierilor comisarilor 
desemnaţi. După audieri, coordonatorii şi, 
dacă este necesar, raportorul numit se 
reunesc pentru evaluarea candidaţilor în 
conformitate cu procedura stabilită în 
anexa XVII.

Or. xm

Justificare

Consider necesară includerea „raportorului” în procesul de evaluare, deoarece acesta este 
responsabil de activităţile ulterioare audierii în comisia din care face parte.

Amendamentul 15
Rafał Trzaskowski

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera b – paragraful 2 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa 
preşedinţilor de comisie. În cazul 
portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situaţii:

Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa 
preşedinţilor de comisie. Preşedintele şi 
coordonatorii fiecărei comisii sunt 
responsabili de stabilirea aranjamentelor 
detaliate. Sunt desemnaţi raportori.
În cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situaţii:

Or. en
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Amendamentul 16
Algirdas Saudargas

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera b – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa 
preşedinţilor de comisie. În cazul 
portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situaţii:

Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa 
preşedinţilor de comisie. Preşedintele şi 
coordonatorii fiecărei comisii sunt 
responsabili de stabilirea aranjamentelor 
detaliate. Pot fi desemnaţi raportori.
În cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente, aplicându-se mutatis 
mutandis articolul 50. Există trei situaţii:

(i) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competenţă al unei singure comisii, 
comisarul desemnat este audiat doar de 
această comisie;

(i) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competenţă al unei singure comisii, 
comisarul desemnat este audiat doar de 
această comisie (comisia competentă);

(ii) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează, în proporţii relativ 
egale, în domeniul de competenţă al mai 
multor comisii, comisarul desemnat este 
audiat în comun de comisiile respective,
precum şi

(ii) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează, în proporţii relativ 
egale, în domeniul de competenţă al mai 
multor comisii, comisarul desemnat este 
audiat în comun de comisiile respective 
(comisii asociate), precum şi

(iii) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează cu precădere în 
domeniul de competenţă al unei comisii şi 
doar într-o mică măsură în domeniul de 
competenţă al cel puţin uneia dintre 
celelalte comisii, comisarul desemnat este 
audiat de comisia competentă în principal, 
care invită cealaltă comisie sau celelalte
comisii să participe la audiere.

(iii) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează cu precădere în 
domeniul de competenţă al unei comisii şi 
doar într-o mică măsură în domeniul de 
competenţă al cel puţin uneia dintre 
celelalte comisii, comisarul desemnat este 
audiat de comisia competentă în principal, 
cu participarea celeilalte sau celorlalte
comisii (comisii participante).

Or. en
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Amendamentul 17
Morten Messerschmidt

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera b – paragraful 5

Textul în vigoare Amendamentul

Audierile se desfăşoară în circumstanţe şi 
în condiţii care le oferă comisarilor 
desemnaţi posibilităţi egale şi echitabile 
de a se prezenta şi de a-şi exprima 
opiniile.

Fiecărei audieri i se alocă o durată de cel 
puţin trei ore, deşi comisarii desemnaţi cu 
portofolii mai importante pot avea dreptul 
la mai mult de trei ore, în funcţie de 
comisarul desemnat respectiv.

Or. da

Justificare

Există diferenţe mari între portofoliile comisarilor, motiv pentru care ar trebui alocat mai 
mult timp comisarilor cu portofolii mai importante decât celor cu portofolii semnificativ mai 
puţin cuprinzătoare.

Amendamentul 18
Enrique Guerrero Salom

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera b – paragraful 5

Textul în vigoare Amendamentul

Audierile se desfăşoară în circumstanţe şi 
în condiţii care le oferă comisarilor 
desemnaţi posibilităţi egale şi echitabile de 
a se prezenta şi de a-şi exprima opiniile.

Fiecare audiere este programată să 
dureze trei ore, iar dacă în acest interval 
de timp devine clar că este necesară 
examinarea suplimentară a unui 
candidat, poate fi programată o a doua şi 
ultimă audiere. Audierile se desfăşoară în 
circumstanţe şi în condiţii care le oferă 
comisarilor desemnaţi posibilităţi egale şi 
echitabile de a se prezenta şi de a-şi 
exprima opiniile.

Or. xm

Justificare

În cazul în care timpul nu este suficient, sau nu se ajunge la un acord pe durata reuniunii de 
evaluare de după audiere etc., este important să existe posibilitatea unei a doua audieri.
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Amendamentul 19
Enrique Guerrero Salom

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera b – paragraful 6

Textul în vigoare Amendamentul

Comisarii desemnaţi sunt invitaţi să facă o 
expunere orală introductivă, de cel mult 
douăzeci de minute. Desfăşurarea 
audierilor vizează dezvoltarea unui dialog 
politic pluralist între comisarii desemnaţi şi 
deputaţi. Înainte de încheierea audierii, 
comisarilor desemnaţi li se acordă 
posibilitatea de a face o scurtă declaraţie 
finală.

Comisarii desemnaţi sunt invitaţi să facă o 
expunere orală introductivă, de cel mult 
cincisprezece minute. Ori de câte ori este 
posibil, întrebările sunt grupate pe teme. 
Cea mai mare parte a timpului afectat 
luărilor de cuvânt le revine grupurilor 
politice, aplicându-se mutatis mutandis 
articolul 149.  Desfăşurarea audierilor 
vizează dezvoltarea unui dialog politic 
pluralist între comisarii desemnaţi şi 
deputaţi. Înainte de încheierea audierii, 
comisarilor desemnaţi li se acordă 
posibilitatea de a face o scurtă declaraţie 
finală.

Or. xm

Justificare

Douăzeci de minute reprezintă o durată prea lungă, iar zece minute una prea scurtă.
Consider că cincisprezece minute reprezintă o durată adecvată.

Amendamentul 20
Paulo Rangel

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera c – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Comisiile se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 
comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Comisiile 
sunt invitate să se pronunţe dacă, în opinia 

Preşedintele şi coordonatorii se reunesc 
imediat după audiere pentru a pregăti un 
proiect de decizie privind evaluarea 
fiecărui comisar desemnat, în cadrul 
căruia se pronunţă dacă, în opinia lor, 
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lor, comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. În cazul în care comisia 
nu poate să ajungă la un consens cu privire 
la aceste două aspecte, preşedintele 
acesteia supune, în ultimă instanţă, cele 
două decizii la vot secret. Declaraţiile de 
evaluare ale comisiilor sunt făcute publice 
şi prezentate în cadrul unei reuniuni 
comune a Conferinţei preşedinţilor şi a 
Conferinţei preşedinţilor de comisie, care 
se desfăşoară cu uşile închise. În urma unui 
schimb de opinii, Conferinţa preşedinţilor 
şi Conferinţa preşedinţilor de comisie 
declară audierile încheiate, cu excepţia 
cazului în care acestea decid să solicite 
informaţii suplimentare.

comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. Imediat după 
reuniunea preşedintelui şi a 
coordonatorilor, comisiile se reunesc 
pentru a decide cu privire la evaluarea 
comisarilor şi a vota, dacă este necesar, 
asupra proiectului prezentat de către 
preşedinte şi coordonatori.
Aceste reuniuni se desfăşoară cu uşile 
închise.

Pentru fiecare comisar desemnat se 
realizează o singură evaluare, care 
include avizele tuturor comisiilor 
implicate în audiere. Conferinţa 
preşedinţilor de comisie poate elabora un 
şablon pro forma care să faciliteze 
evaluarea.
În cazul în care comisiile au nevoie de 
mai multe informaţii pentru a-şi finaliza 
evaluarea, Preşedintele Parlamentului 
adresează în numele lor o scrisoare 
Preşedintelui ales al Comisiei.
Coordonatorii iau în considerare 
răspunsul primit.
În cazul în care comisia nu poate să ajungă 
la un consens cu privire la evaluare, 
preşedintele acesteia supune, în ultimă 
instanţă, cele două decizii la vot secret.

Declaraţiile de evaluare ale comisiilor sunt 
făcute publice în termen de 24 de ore şi 
prezentate în cadrul unei reuniuni comune 
a Conferinţei preşedinţilor şi a Conferinţei 
preşedinţilor de comisie, care se desfăşoară 
cu uşile închise. În urma unui schimb de 
opinii, Conferinţa preşedinţilor şi 
Conferinţa preşedinţilor de comisie declară 
audierile încheiate, cu excepţia cazului în 
care acestea decid să solicite informaţii 
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suplimentare.

Or. pt

Amendamentul 21
Enrique Guerrero Salom

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera c – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Comisiile se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 
comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Comisiile sunt 
invitate să se pronunţe dacă, în opinia lor, 
comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. În cazul în care comisia
nu poate să ajungă la un consens cu privire 
la aceste două aspecte, preşedintele 
acesteia supune, în ultimă instanţă, cele 
două decizii la vot secret. Declaraţiile de 
evaluare ale comisiilor sunt făcute publice 
şi prezentate în cadrul unei reuniuni 
comune a Conferinţei preşedinţilor şi a 
Conferinţei preşedinţilor de comisie, care 
se desfăşoară cu uşile închise. În urma unui 
schimb de opinii, Conferinţa preşedinţilor 
şi Conferinţa preşedinţilor de comisie 
declară audierile încheiate, cu excepţia 
cazului în care acestea decid să solicite 
informaţii suplimentare.

Preşedintele, coordonatorii şi raportorii 
desemnaţi se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 
comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Coordonatorii
sunt invitaţi să se pronunţe dacă, în opinia 
lor, comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. Pentru fiecare comisar 
desemnat se realizează o singură 
evaluare, care include avizele tuturor 
comisiilor implicate în audiere. 
Conferinţa preşedinţilor de comisie poate 
elabora un şablon pro forma care să 
faciliteze evaluarea. În cazul în care 
comisiile au nevoie de mai multe 
informaţii pentru a-şi finaliza evaluarea, 
Preşedintele Parlamentului adresează în 
numele lor o scrisoare Preşedintelui ales 
al Comisiei. Coordonatorii iau în 
considerare răspunsul primit. În cazul în 
care coordonatorii nu pot să ajungă la un 
consens cu privire la evaluare, preşedintele 
convoacă o reuniune plenară a comisiei.
În ultimă instanţă, preşedintele comisiei
supune cele două decizii la vot secret. 
Declaraţiile de evaluare ale comisiilor sunt 
făcute publice în termen de 24 de ore şi 
prezentate în cadrul unei reuniuni comune 
a Conferinţei preşedinţilor şi a Conferinţei 
preşedinţilor de comisie, care se desfăşoară 
cu uşile închise. În urma unui schimb de 
opinii, Conferinţa preşedinţilor şi 
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Conferinţa preşedinţilor de comisie declară 
audierile încheiate, cu excepţia cazului în 
care acestea decid să solicite informaţii 
suplimentare.

Or. xm

Justificare

Am adăugat cuvântul „raportori” în prima frază a amendamentului pentru a fi consecvent cu 
amendamentul meu la articolul 192 alineatul 2a (nou).

Amendamentul 22
Rafał Trzaskowski

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera c – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Comisiile se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 
comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Comisiile sunt 
invitate să se pronunţe dacă, în opinia lor, 
comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. În cazul în care comisia
nu poate să ajungă la un consens cu privire 
la aceste două aspecte, preşedintele 
acesteia supune, în ultimă instanţă, cele 
două decizii la vot secret. Declaraţiile de 
evaluare ale comisiilor sunt făcute publice 
şi prezentate în cadrul unei reuniuni 
comune a Conferinţei preşedinţilor şi a 
Conferinţei preşedinţilor de comisie, care 
se desfăşoară cu uşile închise. În urma unui 
schimb de opinii, Conferinţa preşedinţilor 
şi Conferinţa preşedinţilor de comisie 
declară audierile încheiate, cu excepţia 
cazului în care acestea decid să solicite 
informaţii suplimentare.

Preşedintele şi coordonatorii se reunesc 
imediat după audiere pentru a proceda la 
evaluarea fiecărui comisar desemnat. 
Aceste reuniuni se desfăşoară cu uşile 
închise. Coordonatorii sunt invitaţi să se 
pronunţe dacă, în opinia lor, comisarii 
desemnaţi au competenţele necesare pentru 
a fi membri ai colegiului şi pentru a 
îndeplini sarcinile specifice care le-au fost 
atribuite.

Pentru fiecare comisar desemnat se 
realizează o singură evaluare, care 
include avizele tuturor comisiilor 
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implicate în audiere. Conferinţa 
preşedinţilor de comisie elaborează un 
şablon pro forma care să faciliteze 
evaluarea.
În cazul în care comisiile au nevoie de 
mai multe informaţii pentru a-şi finaliza 
evaluarea, Preşedintele Parlamentului 
adresează, în numele lor, o scrisoare 
Preşedintelui ales al Comisiei. 
Coordonatorii iau în considerare 
răspunsul primit.
Preşedintele convoacă o reuniune plenară 
a comisiei pentru a confirma decizia 
coordonatorilor.
În cazul în care coordonatorii nu pot să 
ajungă la un consens cu privire la evaluare, 
preşedintele convoacă, de asemenea, o 
reuniune plenară a comisiei. În ultimă 
instanţă, preşedintele comisiei supune cele 
două decizii la vot secret.

Declaraţiile de evaluare ale comisiilor sunt 
făcute publice şi prezentate în cadrul unei 
reuniuni comune a Conferinţei 
preşedinţilor şi a Conferinţei preşedinţilor 
de comisie, care se desfăşoară cu uşile 
închise. În urma unui schimb de opinii, 
Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa 
preşedinţilor de comisie declară audierile 
încheiate, cu excepţia cazului în care 
acestea decid să solicite informaţii 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 23
Algirdas Saudargas

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa XVII – punctul 1 – litera c – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

Comisiile se reunesc imediat după audiere 
pentru a proceda la evaluarea fiecărui 

Preşedintele şi coordonatorii se reunesc 
imediat după audiere pentru a proceda la 
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comisar desemnat. Aceste reuniuni se 
desfăşoară cu uşile închise. Comisiile sunt 
invitate să se pronunţe dacă, în opinia lor, 
comisarii desemnaţi au competenţele 
necesare pentru a fi membri ai colegiului şi 
pentru a îndeplini sarcinile specifice care 
le-au fost atribuite. În cazul în care comisia
nu poate să ajungă la un consens cu privire 
la aceste două aspecte, preşedintele 
acesteia supune, în ultimă instanţă, cele 
două decizii la vot secret. Declaraţiile de 
evaluare ale comisiilor sunt făcute publice 
şi prezentate în cadrul unei reuniuni 
comune a Conferinţei preşedinţilor şi a 
Conferinţei preşedinţilor de comisie, care 
se desfăşoară cu uşile închise. În urma unui 
schimb de opinii, Conferinţa preşedinţilor 
şi Conferinţa preşedinţilor de comisie 
declară audierile încheiate, cu excepţia 
cazului în care acestea decid să solicite 
informaţii suplimentare.

evaluarea fiecărui comisar desemnat. 
Aceste reuniuni se desfăşoară cu uşile 
închise. Coordonatorii sunt invitaţi să se 
pronunţe dacă, în opinia lor, comisarii 
desemnaţi au competenţele necesare pentru 
a fi membri ai colegiului şi pentru a 
îndeplini sarcinile specifice care le-au fost 
atribuite.

Pentru fiecare comisar desemnat se 
realizează o singură evaluare. Conferinţa 
preşedinţilor de comisie poate elabora un 
şablon pro forma care să faciliteze 
evaluarea.

În cazul în care comisiile au nevoie de 
mai multe informaţii pentru a-şi finaliza 
evaluarea, Preşedintele Parlamentului 
adresează, în numele lor, o scrisoare 
Preşedintelui ales al Comisiei. 
Coordonatorii iau în considerare 
răspunsul primit.

Decizia coordonatorilor este confirmată 
de către comisie. În cazul în care 
coordonatorii nu pot să ajungă la un 
consens cu privire la evaluare, preşedintele 
supune, în ultimă instanţă, cele două 
decizii la vot secret.

Declaraţiile de evaluare ale comisiilor sunt 
făcute publice după ce au fost prezentate 
în cadrul unei reuniuni comune a 
Conferinţei preşedinţilor şi a Conferinţei 
preşedinţilor de comisie, care se desfăşoară 
cu uşile închise. În urma unui schimb de 
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opinii, Conferinţa preşedinţilor şi 
Conferinţa preşedinţilor de comisie declară 
audierile încheiate, cu excepţia cazului în 
care acestea decid să solicite informaţii 
suplimentare.

Or. en


