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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Algirdas Saudargas

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 106 – odsek -1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Predseda Parlamentu vyzve zvoleného 
predsedu Komisie, aby na spoločnej 
schôdzi Konferencie predsedov a 
Konferencie predsedov výborov predniesol 
správu o zložení navrhovaného kolégia a 
o pridelení jednotlivých rezortov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné používať rovnakú terminológiu ako v rokovacom poriadku a Lisabonskej zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Paulo Rangel

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 – odsek 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Koordinátorov zvoláva predseda 
výboru s cieľom pripraviť organizáciu 
vypočutí dezignovaných členov Komisie.
Po vypočutí sa koordinátori stretnú, aby 
pripravili návrh rozhodnutia o hodnotení 
kandidátov v súlade s postupom 
stanoveným v prílohe XVII.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Enrique Guerrero Salom

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 – odsek 2a (nový)
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Koordinátorov zvoláva predseda 
výboru s cieľom pripraviť organizáciu 
vypočutí dezignovaných členov Komisie.
Po vypočutí sa koordinátori a v prípade 
potreby dezignovaný spravodajca stretnú, 
aby vyhodnotili kandidátov v súlade s 
postupom stanoveným v prílohe XVII.

Or. xm

Odôvodnenie

Považujem za dôležité uviesť aj „spravodajcu“, pretože práve on je poverený následnými 
opatreniami po vypočutí v jeho vlastnom výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Rafał Trzaskowski

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypočutia organizuje Konferencia 
predsedov spoločne s Konferenciou 
predsedov výborov. Na združenie 
príslušných výborov, ktorých rezorty sa 
prelínajú, sa prijmú primerané opatrenia. 
Môžu nastať tri možnosti:

Vypočutia organizuje Konferencia 
predsedov spoločne s Konferenciou 
predsedov výborov. Za konkrétne 
opatrenia sú zodpovední predseda a 
koordinátori každého výboru. Sú 
dezignovaní spravodajcovia.
Na združenie príslušných výborov, ktorých 
rezorty sa prelínajú, sa prijmú primerané 
opatrenia. Môžu nastať tri možnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Algirdas Saudargas

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypočutia organizuje Konferencia 
predsedov spoločne s Konferenciou 
predsedov výborov. Na združenie 
príslušných výborov, ktorých rezorty sa 
prelínajú, sa prijmú primerané opatrenia. 
Môžu nastať tri možnosti:

Vypočutia organizuje Konferencia 
predsedov spoločne s Konferenciou 
predsedov výborov. Za konkrétne 
opatrenia sú zodpovední predseda a 
koordinátori každého výboru. Môžu sa 
vymenovať spravodajcovia.
Na združenie príslušných výborov, ktorých 
rezorty sa prelínajú, sa prijmú primerané 
opatrenia po vykonaní potrebných zmien v 
súlade s článkom 50. Môžu nastať tri 
možnosti:

i) ak rezort vymenovaného člena Komisie 
patrí do pôsobnosti jediného výboru, 
vypočutie vymenovaného člena Komisie sa 
uskutoční len pred týmto jediným 
výborom;

i) ak rezort určený pre dezignovaného
člena Komisie patrí do pôsobnosti jediného 
výboru, vypočutie dezignovaného člena 
Komisie sa uskutoční len pred týmto 
jediným výborom (gestorským výborom);

ii) ak rezort vymenovaného člena Komisie 
patrí viac-menej v rovnakej miere do 
pôsobnosti viacerých výborov, vypočutie 
vymenovaného člena Komisie uskutočnia 
tieto výbory spoločne; ako aj

ii) ak rezort dezignovaného člena Komisie 
patrí viac-menej v rovnakej miere do 
pôsobnosti viacerých výborov, vypočutie 
dezignovaného člena Komisie uskutočnia 
tieto výbory spoločne (pridružené výbory); 
ako aj

iii) ak rezort vymenovaného člena Komisie 
patrí prevažne do pôsobnosti jedného 
výboru a iba okrajovo do pôsobnosti aspoň 
jedného ďalšieho výboru, vypočutie 
vymenovaného člena Komisie sa uskutoční 
pred hlavným príslušným výborom, ktorý 
na toto vypočutie pozve ďalší výbor, alebo 
výbory.

iii) ak rezort dezignovaného člena Komisie 
patrí prevažne do pôsobnosti jedného 
výboru a iba okrajovo do pôsobnosti aspoň 
jedného ďalšieho výboru, vypočutie 
dezignovaného člena Komisie sa uskutoční 
pred hlavným príslušným výborom, na 
ktorom sa zúčastní ďalší výbor alebo 
výbory (zúčastnené výbory).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Morten Messerschmidt

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno b – pododsek 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Vypočutia sa uskutočnia za takých 
okolností a v takých podmienkach, aby 
mali vymenovaní členovia Komisie 
rovnakú a spravodlivú príležitosť 
predstaviť seba aj svoje názory.

Na trvanie každého vypočutia sú 
vyhradené aspoň tri hodiny, hoci 
dezignovaným členom Komisie s 
rozsiahlymi rezortmi môže byť povolený 
dlhší čas než tri hodiny, čiže individuálny 
pre jednotlivých dezignovaných členov 
Komisie. 

Or. da

Odôvodnenie

Medzi rezortmi jednotlivých členov Komisie sú obrovské rozdiely, a z toho dôvodu by mal byť 
na vypočutie dezignovaných členov Komisie s veľkými rezortmi vyčlenený dlhší čas než tým, 
ktorých rezorty sú podstatne menšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Enrique Guerrero Salom

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno b – pododsek 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypočutia sa uskutočnia za takých 
okolností a v takých podmienkach, aby 
mali vymenovaní členovia Komisie 
rovnakú a spravodlivú príležitosť 
predstaviť seba aj svoje názory.

Na trvanie každého vypočutia budú 
vyhradené tri hodiny, a ak v jeho priebehu 
vyplynie, že vo vypočúvaní kandidáta je 
potrebné pokračovať, môže sa usporiadať 
druhé a posledné vypočutie. Vypočutia sa 
uskutočnia za takých okolností a v takých 
podmienkach, aby mali dezignovaní
členovia Komisie rovnakú a spravodlivú 
príležitosť predstaviť seba aj svoje názory.

Or. xm

Odôvodnenie

V prípade nedostatku času, nedosiahnutia dohody počas hodnotenia po ukončení vypočutia 
atď. je dôležité ponechať si možnosť na druhé vypočutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Enrique Guerrero Salom

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu



AM\852362SK.doc 7/12 PE454.707v01-00

SK

Príloha XVII – odsek 1 – písmeno b – pododsek 6

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vymenovaní členovia Komisie sú vyzvaní, 
aby predniesli úvodné ústne vyhlásenie v 
trvaní najviac dvadsať minút. Priebeh 
vypočutí sa zameriava na rozvinutie 
pluralistického politického dialógu medzi 
vymenovanými členmi Komisie a 
poslancami. Pred skončením vypočutia 
dostane vymenovaný člen Komisie 
príležitosť predniesť krátke záverečné 
vyhlásenie.

Dezignovaní členovia Komisie sú vyzvaní, 
aby predniesli úvodné ústne vyhlásenie v 
trvaní najviac 15 minút. Ak je to možné, 
otázky sa zoskupia podľa tém. Rečnícky 
čas sa pridelí politickým skupinám 
primerane v súlade s článkom 149. 
Priebeh vypočutí sa zameriava na 
rozvinutie pluralistického politického 
dialógu medzi dezignovanými členmi 
Komisie a poslancami. Pred skončením 
vypočutia dostane dezignovaný člen 
Komisie príležitosť predniesť krátke 
záverečné vyhlásenie.

Or. xm

Odôvodnenie

20 minút je priveľa a 10 minút zase primálo. 15 minút je podľa môjho názoru vhodné 
rozpätie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Paulo Rangel

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbory sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
vymenovaných členov Komisie. Tieto 
schôdze výborov sú neverejné. Výbory sú 
vyzvané, aby sa vyjadrili, či sú vymenovaní
členovia Komisie podľa ich názoru 
kvalifikovaní na vykonávanie funkcie 
člena kolégia, ako aj na vykonávanie 
konkrétnych úloh, ktoré im boli pridelené. 
Ak výbor nie je schopný dosiahnuť v 
oboch týchto bodoch dohodu, v krajnom 
prípade nechá jeho predseda o príslušných 
dvoch bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní. 

Predseda a koordinátori sa zídu ihneď po 
skončení vypočutia, aby pripravili návrh 
rozhodnutia o hodnotení jednotlivých 
dezignovaných členov Komisie, v ktorom 
sa vyjadria, či sú dezignovaní členovia 
Komisie podľa ich názoru kvalifikovaní na 
vykonávanie funkcie člena kolégia, ako aj 
na vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 
boli pridelené. Po ukončení stretnutia 
predsedu a koordinátorov sa výbory 
ihneď zídu, aby rozhodli o hodnotení 
členov Komisie a podľa potreby hlasovali 
o návrhu, ktorý predložil predseda a 
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Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
uverejnia a predložia na spoločnej schôdzi 
Konferencie predsedov a Konferencie 
predsedov výborov, ktorá je neverejná. Ak 
sa Konferencia predsedov a Konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať 
ďalšie informácie, po výmene názorov 
vyhlásia vypočutia za ukončené.

koordinátori. 
Tieto schôdze výborov sú neverejné.

Na každého dezignovaného člena Komisie 
sa vypracuje jedno vyhlásenie o 
hodnotení, ktoré obsahuje stanoviská 
všetkých výborov zúčastňujúcich sa na 
vypočutí. Konferencia predsedov výborov 
môže na pomoc pri hodnotení navrhnúť 
vzor vyhlásenia.
Ak výbory potrebujú na vypracovanie 
svojho hodnotenia ďalšie informácie, 
predseda Parlamentu o ne písomne 
požiada v mene výborov zvoleného 
predsedu Komisie. Koordinátori 
zohľadnia príslušnú odpoveď.
Ak výbor nie je schopný dosiahnuť v 
hodnotení dohodu, v krajnom prípade 
nechá jeho predseda o príslušných dvoch 
bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní.
Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
zverejnia do 24 hodín a predložia na 
spoločnej schôdzi Konferencie predsedov a 
Konferencie predsedov výborov, ktorá je 
neverejná. Ak sa Konferencia predsedov a 
Konferencia predsedov výborov 
nerozhodnú požadovať ďalšie informácie, 
po výmene názorov vyhlásia vypočutia za 
ukončené.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Enrique Guerrero Salom

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbory sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
vymenovaných členov Komisie. Tieto 
schôdze výborov sú neverejné. Výbory sú 
vyzvané, aby sa vyjadrili, či sú vymenovaní
komisári podľa ich názoru kvalifikovaní na 
vykonávanie funkcie člena kolégia, ako aj 
na vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 
boli pridelené. Ak výbor nie je schopný
dosiahnuť v oboch týchto bodoch dohodu, 
v krajnom prípade nechá jeho predseda o 
príslušných dvoch bodoch hlasovať v 
tajnom hlasovaní. Vyhlásenia výborov o 
zhodnotení sa uverejnia a predložia na 
spoločnej schôdzi Konferencie predsedov a 
Konferencie predsedov výborov, ktorá je 
neverejná. Ak sa Konferencia predsedov a 
Konferencia predsedov výborov 
nerozhodnú požadovať ďalšie informácie, 
po výmene názorov vyhlásia vypočutia za 
ukončené.

Predseda, koordinátori a dezignovaní 
spravodajcovia sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
dezignovaných členov Komisie. Tieto 
schôdze výborov sú neverejné. 
Koordinátori sú vyzvaní, aby sa vyjadrili, 
či sú dezignovaní členovia Komisie podľa 
ich názoru kvalifikovaní na vykonávanie 
funkcie člena kolégia, ako aj na 
vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 
boli pridelené. Na každého dezignovaného 
člena Komisie sa vypracuje jedno 
vyhlásenie o hodnotení, ktoré obsahuje 
stanoviská všetkých výborov 
zúčastňujúcich sa na vypočutí. 
Konferencia predsedov výborov môže na 
pomoc pri hodnotení navrhnúť vzor 
vyhlásenia. Ak výbory potrebujú na 
vypracovanie svojho hodnotenia ďalšie 
informácie, predseda Parlamentu o ne 
písomne požiada v mene výborov 
zvoleného predsedu Komisie. 
Koordinátori zohľadnia príslušnú 
odpoveď. Ak koordinátori nie sú schopní
dosiahnuť v hodnotení dohodu, predseda 
zvolá schôdzu celého výboru. V krajnom 
prípade nechá predseda o príslušných 
dvoch bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní. 
Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
zverejnia do 24 hodín a predložia na 
spoločnej schôdzi Konferencie predsedov a 
Konferencie predsedov výborov, ktorá je 
neverejná. Ak sa Konferencia predsedov a 
Konferencia predsedov výborov 
nerozhodnú požadovať ďalšie informácie, 
po výmene názorov vyhlásia vypočutia za 
ukončené.

Or. xm

Odôvodnenie

Do prvej vety PDN sa žiada pridať „spravodajcov“, aby sa dosiahol súlad s mojím PDN k 
článku 192, ods. 2 a (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Rafał Trzaskowski

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbory sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
vymenovaných členov Komisie. Tieto 
schôdze výborov sú neverejné. Výbory sú 
vyzvané, aby sa vyjadrili, či sú vymenovaní
členovia Komisie podľa ich názoru 
kvalifikovaní na vykonávanie funkcie 
člena kolégia, ako aj na vykonávanie 
konkrétnych úloh, ktoré im boli pridelené. 
Ak výbor nie je schopný dosiahnuť v 
oboch týchto bodoch dohodu, v krajnom 
prípade nechá jeho predseda o príslušných 
dvoch bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní. 
Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
uverejnia a predložia na spoločnej schôdzi 
Konferencie predsedov a Konferencie 
predsedov výborov, ktorá je neverejná. Ak 
sa Konferencia predsedov a Konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať 
ďalšie informácie, po výmene názorov 
vyhlásia vypočutia za ukončené.

Predseda a koordinátori sa zídu ihneď po 
skončení vypočutia, aby zhodnotili 
jednotlivých dezignovaných komisárov. 
Tieto schôdze výborov sú neverejné. 
Koordinátori sú vyzvaní, aby sa vyjadrili, 
či sú dezignovaní členovia Komisie podľa 
ich názoru kvalifikovaní na vykonávanie 
funkcie člena kolégia, ako aj na 
vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 
boli pridelené.

Na každého vymenovaného člena Komisie 
sa vypracuje jedno vyhlásenie o 
hodnotení, ktoré obsahuje stanoviská 
všetkých výborov zúčastňujúcich sa na 
vypočutí. Konferencia predsedov výborov 
navrhne na pomoc pri hodnotení vzor 
vyhlásenia.
Ak výbory potrebujú na vypracovanie 
svojho hodnotenia ďalšie informácie, 
predseda Parlamentu o ne písomne 
požiada v mene výborov zvoleného 
predsedu Komisie. Koordinátori 
zohľadnia príslušnú odpoveď.
Predseda zvolá schôdzu celého výboru, na 
ktorej sa potvrdí rozhodnutie 
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koordinátorov.
Ak koordinátori nie sú schopní dosiahnuť 
v hodnotení dohodu, predseda zvolá 
schôdzu celého výboru. V krajnom prípade 
nechá predseda o príslušných dvoch 
bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní.

Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
zverejnia a predložia na spoločnej schôdzi 
Konferencie predsedov a Konferencie 
predsedov výborov, ktorá je neverejná. Ak 
sa Konferencia predsedov a Konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať 
ďalšie informácie, po výmene názorov 
vyhlásia vypočutia za ukončené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Algirdas Saudargas

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVII – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbory sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
vymenovaných členov Komisie. Tieto 
schôdze výborov sú neverejné. Výbory sú 
vyzvané, aby sa vyjadrili, či sú vymenovaní
členovia Komisie podľa ich názoru 
kvalifikovaní na vykonávanie funkcie 
člena kolégia, ako aj na vykonávanie 
konkrétnych úloh, ktoré im boli pridelené. 
Ak výbor nie je schopný dosiahnuť v 
oboch týchto bodoch dohodu, v krajnom 
prípade nechá jeho predseda o príslušných 
dvoch bodoch hlasovať v tajnom hlasovaní. 
Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
uverejnia a predložia na spoločnej schôdzi 
Konferencie predsedov a Konferencie 
predsedov výborov, ktorá je neverejná. Ak 
sa Konferencia predsedov a Konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať 
ďalšie informácie, po výmene názorov 

Predseda a koordinátori sa zídu ihneď po 
skončení vypočutia, aby zhodnotili 
jednotlivých dezignovaných členov 
Komisie. Tieto schôdze výborov sú 
neverejné. Koordinátori sú vyzvaní, aby sa 
vyjadrili, či sú dezignovaní členovia 
Komisie podľa ich názoru kvalifikovaní na 
vykonávanie funkcie člena kolégia, ako aj 
na vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im 
boli pridelené.
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vyhlásia vypočutia za ukončené.

Pre každého dezignovaného člena 
Komisie sa vypracuje jedno vyhlásenie o 
hodnotení. Konferencia predsedov 
výborov môže na pomoc pri hodnotení 
navrhnúť vzor vyhlásenia.

Ak výbory potrebujú na vypracovanie 
svojho hodnotenia ďalšie informácie, 
predseda Parlamentu o ne písomne 
požiada v mene výborov zvoleného 
predsedu Komisie. Koordinátori 
zohľadnia príslušnú odpoveď.

Výbor potvrdí rozhodnutie koordinátorov. 
Ak koordinátori nie sú schopní dosiahnuť 
v hodnotení dohodu, predseda nechá o 
príslušných dvoch bodoch hlasovať v 
tajnom hlasovaní.

Vyhlásenia výborov o zhodnotení sa 
uverejnia po tom, ako boli predložené na 
spoločnej schôdzi Konferencie predsedov a 
Konferencie predsedov výborov, ktorá je 
neverejná. Ak sa Konferencia predsedov a
Konferencia predsedov výborov 
nerozhodnú požadovať ďalšie informácie, 
po výmene názorov vyhlásia vypočutia za 
ukončené.
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