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Predlog spremembe 12
Algirdas Saudargas

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 106 – odstavek -1 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

(-1) Predsednik Parlamenta pozove 
novoizvoljenega predsednika Komisije, 
naj na skupni seji konference 
predsednikov in konference predsednikov 
odborov poroča o sestavi predlaganega 
kolegija in razdelitvi delovnih področij.

Or. en

Obrazložitev

Prav je, da v poslovniku uporabljamo enako terminologijo, kot je v Lizbonski pogodbi.

Predlog spremembe 13
Paulo Rangel

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 192 – odstavek 2 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

2a. Predsednik odbora skliče 
koordinatorje, da pripravijo organizacijo 
predstavitev kandidatov za komisarje. Po 
predstavitvah se koordinatorji sestanejo, 
da v skladu s postopkom iz Priloge XVII 
pripravijo osnutek sklepa o oceni 
kandidatov.

Or. pt

Predlog spremembe 14
Enrique Guerrero Salom

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 192 – odstavek 2 a (novo)
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Sedanje besedilo Predlog spremembe

2a. Predsednik odbora skliče 
koordinatorje, da pripravijo organizacijo 
predstavitev kandidatov za komisarje. Po 
predstavitvah se koordinatorji in po 
potrebi poročevalec sestanejo, da v skladu 
s postopkom iz Priloge XVII pripravijo 
oceno kandidatov.

Or. xm

Obrazložitev

V pripravo ocene sem vključil poročevalca, saj je odgovoren za nadaljnje korake v zvezi s 
predstavitvijo v svojem odboru.

Predlog spremembe 15
Rafał Trzaskowski

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2 – uvodni del

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Kjer se delovna 
področja prekrivajo, se primerno uredi 
pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo tri 
možnosti:

Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Za podrobnosti pri 
organizaciji so pristojni predsednik in 
koordinatorji vsakega odbora. Imenujejo 
se poročevalci.
Kjer se delovna področja prekrivajo, se 
primerno uredi pridružitev ustreznih 
odborov. Obstajajo tri možnosti:

Or. en

Predlog spremembe 16
Algirdas Saudargas

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2
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Sedanje besedilo Predlog spremembe

Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Kjer se delovna 
področja prekrivajo, se primerno uredi 
pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo tri 
možnosti:

Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Za podrobnosti pri 
organizaciji so pristojni predsednik in 
koordinatorji vsakega odbora. Imenujejo 
se lahko poročevalci.
Kjer se delovna področja prekrivajo, se 
primerno, smiselno v skladu s členoma 50, 
uredi pridružitev ustreznih odborov.
Obstajajo tri možnosti:

(i) če se delovno področje kandidata za 
komisarja ujema s pristojnostmi enega 
odbora, se kandidat predstavi le pred tem 
odborom;

(i) če se delovno področje kandidata za 
komisarja ujema s pristojnostmi enega 
odbora, se kandidat predstavi le pred tem 
odborom (pristojnim odborom);

(ii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več odborov, se kandidat 
predstavi pred vsemi temi odbori hkrati; ter

(ii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več odborov, se kandidat 
predstavi pred vsemi temi odbori hkrati 
(pridruženimi odbori); ter

(iii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja pretežno ujema s pristojnostmi 
enega parlamentarnega odbora in le v 
manjši meri s pristojnostmi enega ali več 
drugih odborov, se kandidat predstavi pred 
glavnim pristojnim odborom, ki povabi
drugi odbor ali druge odbore, da se
udeleži(jo) predstavitve.

(iii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja pretežno ujema s pristojnostmi 
enega parlamentarnega odbora in le v 
manjši meri s pristojnostmi enega ali več 
drugih odborov, se kandidat predstavi pred 
glavnim pristojnim odborom ob 
sodelovanju drugega odbora ali drugih 
odborov (sodelujoči odbori).

Or. en

Predlog spremembe 17
Morten Messerschmidt

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka b – pododstavek 5

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Predstavitve se izvedejo v okoliščinah in 
pod pogoji, ki nudijo kandidatom za 
komisarja enako in pošteno priložnost za 

Vsaki predstavitvi se dodelijo najmanj tri 
ure, vendar se lahko posameznim 
kandidatom za komisarje z obsežnimi 
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predstavitev sebe in svojih mnenj. listnicami dodelijo več kot tri ure.

Or. da

Obrazložitev

Med listnicami različnih komisarjev so velike razlike, zato bi bilo treba dodeliti več časa 
kandidatom za komisarje z obsežnejšimi listnicami, kot tistim, katerih listnice so bistveno 
manj obsežne.

Predlog spremembe 18
Enrique Guerrero Salom

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka b – pododstavek 5

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Predstavitve se izvedejo v okoliščinah in 
pod pogoji, ki nudijo kandidatom za 
komisarja enako in pošteno priložnost za 
predstavitev sebe in svojih mnenj.

Za vsako predstavitev se predvidijo tri ure 
in če med tem postopkom postane jasno, 
da potrebno nadaljnje zaslišanje 
kandidata, je mogoče organizirati še eno, 
zadnjo predstavitev. Predstavitve se 
izvedejo v okoliščinah in pod pogoji, ki 
nudijo kandidatom za komisarja enako in 
pošteno priložnost za predstavitev sebe in 
svojih mnenj.

Or. xm

Obrazložitev

Pomembno je, da se predvidi možnost dodatne predstavitve v primeru pomanjkanja časa, 
nesoglasja med sestankom za pripravo ocene po predstavitvi itd.

Predlog spremembe 19
Enrique Guerrero Salom

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka b – pododstavek 6

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Kandidate za komisarja se povabi, da 
podajo uvodno ustno izjavo, ki ne traja več 
kot dvajset minut. Namen izvajanja 

Kandidate za komisarja se povabi, da 
podajo uvodno ustno izjavo, ki ne traja več 
kot petnajst minut. Če je to mogoče, so 
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predstavitev je razvoj pluralnega 
političnega dialoga med kandidati za 
komisarja in poslanci. Pred koncem 
predstavitve lahko kandidati za komisarja 
podajo kratko sklepno izjavo.

vprašanja združena po temah. Političnim 
skupinam se čas govora dodeli smiselno v 
skladu s členom 149.  Namen izvajanja 
predstavitev je razvoj pluralnega 
političnega dialoga med kandidati za 
komisarja in poslanci. Pred koncem 
predstavitve lahko kandidati za komisarja 
podajo kratko sklepno izjavo.

Or. xm

Obrazložitev

Dvajset minut je preveč, deset minut pa je premalo. Menim, da je petnajst minut ravno prav.

Predlog spremembe 20
Paulo Rangel

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka c – pododstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

Predsednik in koordinatorji se sestanejo 
tako po predstavitvi, da pripravijo osnutek
sklepa o oceni posameznih kandidatov za 
komisarja, v katerem izjavijo, ali so 
kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Takoj po sestanku predsednika 
in koordinatorjev se sestanejo odbori, da 
odločijo o oceni komisarjev in glasujejo o 
osnutku, ki ga po potrebi predstavijo 
predsednik in koordinatorji.
Te seje so zaprte za javnost.

Za vsakega kandidata za komisarja se 
pripravi po ena ocena, v katero so 
vključena mnenja odborov, udeleženih pri 
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predstavitvi. Konferenca predsednikov 
odborov lahko v pomoč pri ocenjevanju 
pripravi posebno predlogo.
Če odbori prosijo za dodatne informacije, 
da bi lahko pripravili svojo oceno, 
predsednik Parlamenta v njihovem imenu 
piše novoizvoljenemu predsedniku 
Komisije. Koordinatorji upoštevajo ta 
odgovor.
Če posamezni odbor ne doseže soglasja o 
oceni, predsednik odbora kot zadnjo 
rešitev predlaga tajno glasovanje o teh 
dveh odločitvah.
Poročila o oceni odborov se objavijo v 
roku 24 ur in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

Or. pt

Predlog spremembe 21
Enrique Guerrero Salom

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka c – pododstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Če posamezni odbor ne doseže
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 

Predsednik, koordinatorji in poročevalci
se sestanejo takoj po predstavitvi, da 
pripravijo oceno posameznih kandidatov za 
komisarja. Te seje so zaprte za javnost.
Koordinatorji so pozvani, da izjavijo, ali 
so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Za vsakega kandidata za 
komisarja se pripravi po ena ocena, v 
katero so vključena mnenja odborov, 
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odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

udeleženih pri predstavitvi. Konferenca 
predsednikov odborov lahko v pomoč pri 
ocenjevanju pripravi posebno predlogo.
Če odbori prosijo za dodatne informacije, 
da bi lahko pripravili svojo oceno, 
predsednik Parlamenta v njihovem imenu 
piše novoizvoljenemu predsedniku 
Komisije. Koordinatorji upoštevajo ta 
odgovor. Če koordinatorji ne dosežejo
soglasja o oceni, predsednik skliče sejo 
celotnega odbora. Predsednik odbora kot 
zadnjo rešitev predlaga tajno glasovanje o 
teh dveh odločitvah. Poročila o oceni 
odborov se objavijo v roku 24 ur in 
predstavijo na skupni seji konference 
predsednikov in konference predsednikov 
odborov, ki je zaprta za javnost. Po 
izmenjavi mnenj konferenca predsednikov 
in konferenca predsednikov odborov 
razglasita konec predstavitev, razen če se 
ne odločita pridobiti nadaljnjih informacij.

Or. xm

Obrazložitev

Menim, da je vključitev poročevalcev v prvo vrstico predloga spremembe skladna z mojim 
predlogom spremembe člena 192, odstavka 2 a (novo).

Predlog spremembe 22
Rafał Trzaskowski

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka c – pododstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 

Predsednik in koordinatorji se sestanejo 
takoj po predstavitvi, da pripravijo oceno 
posameznih kandidatov za komisarja. Te 
seje so zaprte za javnost. Koordinatorji so 
pozvani, da izjavijo, ali so kandidati za 
komisarja po njihovem mnenju primerni za 
člane kolegija in za izvajanje posebnih 
nalog, ki so jim bile dodeljene.
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predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

Za vsakega kandidata za komisarja se 
pripravi po ena ocena, v katero so 
vključena mnenja odborov, udeleženih pri 
predstavitvi. Konferenca predsednikov 
odborov v pomoč pri ocenjevanju pripravi 
posebno predlogo.
Če odbori prosijo za dodatne informacije, 
da bi lahko pripravili svojo oceno, 
predsednik Parlamenta v njihovem imenu 
piše novoizvoljenemu predsedniku 
Komisije. Koordinatorji upoštevajo ta 
odgovor.
Predsednik odbora skliče sestanek celega 
odbora in odločitev koordinatorjev potrdi.
Če koordinatorji ne dosežejo soglasja o 
oceni, predsednik prav tako skliče sejo 
celotnega odbora. Predsednik odbora kot 
zadnjo rešitev predlaga tajno glasovanje o 
teh dveh odločitvah.
Poročila o oceni odborov se objavijo in 
predstavijo na skupni seji konference 
predsednikov in konference predsednikov 
odborov, ki je zaprta za javnost. Po 
izmenjavi mnenj konferenca predsednikov 
in konferenca predsednikov odborov 
razglasita konec predstavitev, razen če se 
ne odločita pridobiti nadaljnjih informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Algirdas Saudargas

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVII – odstavek 1 – točka c – pododstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

Predsednik in koordinatorji se sestanejo 
takoj po predstavitvi, da pripravijo oceno 
posameznih kandidatov za komisarja. Te 
seje so zaprte za javnost. Koordinatorji so 
pozvani, da izjavijo, ali so kandidati za 
komisarja po njihovem mnenju primerni za 
člane kolegija in za izvajanje posebnih 
nalog, ki so jim bile dodeljene.

Za vsakega kandidata za komisarja se 
pripravi po ena ocena. Konferenca 
predsednikov odborov lahko v pomoč pri 
ocenjevanju pripravi posebno predlogo.

Če odbori prosijo za dodatne informacije, 
da bi lahko pripravili svojo oceno, 
predsednik Parlamenta v njihovem imenu 
piše novoizvoljenemu predsedniku 
Komisije. Koordinatorji upoštevajo ta 
odgovor.

Odločitev koordinatorjev potrdi odbor. Če
koordinatorji ne dosežejo soglasja o oceni, 
predsednik odbora predlaga tajno 
glasovanje o teh dveh odločitvah.

Poročila o oceni odborov se objavijo
potem, ko so bili predstavljeni na skupni 
seji konference predsednikov in konference 
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predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti nadaljnjih 
informacij.

Or. en


