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Ändringsförslag 12
Algirdas Saudargas

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 106 – punkt -1 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1) Talmannen ska bjuda in 
kommissionens nyvalda ordförande till ett 
gemensamt sammanträde med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, för att 
redogöra för sammansättningen av det 
föreslagna kollegiet och fördelningen av 
ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen bör överensstämma med den i arbetsordningen och Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 13
Paulo Rangel

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Samordnarna ska kallas samman av 
sin utskottsordförande för att förbereda 
anordnandet av utfrågningarna av de 
nominerade kommissionsledamöterna. 
Efter utfrågningarna ska samordnarna 
sammanträda för att utarbeta ett förslag 
till beslut om nominering av kandidater i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i bilaga XVII.

Or. pt
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Ändringsförslag 14
Enrique Guerrero Salom

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Samordnarna ska kallas samman av 
sin utskottsordförande för att förbereda 
anordnandet av utfrågningarna av de 
nominerade kommissionsledamöterna. 
Efter utfrågningarna ska samordnarna 
och, i förekommande fall, den utsedda 
föredraganden sammanträda för att 
bedöma de nominerade kandidaterna i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i bilaga XVII.

Or. es

Motivering

Föredraganden bör medverka i bedömningen eftersom han eller hon ansvarar för 
uppföljningen av utfrågningen i det egna utskottet.

Ändringsförslag 15
Rafał Trzaskowski

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led b – stycke 2 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utfrågningarna ska anordnas gemensamt 
av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Lämpliga 
åtgärder ska vidtas för samarbete med 
övriga berörda utskott om ansvarsområdet 
omfattar olika områden. Det finns tre olika 
möjligheter, nämligen följande:

Utfrågningarna ska anordnas gemensamt 
av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. 
Ordföranden och samordnarna för varje 
utskott ska ansvara för detaljerna i 
upplägget. Föredragande ska utses.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för samarbete 
med övriga berörda utskott om 
ansvarsområdet omfattar olika områden.
Det finns tre olika möjligheter, nämligen 
följande:
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Or. en

Ändringsförslag 16
Algirdas Saudargas

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led b – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utfrågningarna ska anordnas gemensamt 
av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Lämpliga 
åtgärder ska vidtas för samarbete med 
övriga berörda utskott om ansvarsområdet 
omfattar olika områden. Det finns tre olika 
möjligheter, nämligen följande:

Utfrågningarna ska anordnas gemensamt 
av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. 
Ordföranden och samordnarna för varje 
utskott ska ansvara för detaljerna i 
upplägget. Föredragande får utses.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för samarbete 
med övriga berörda utskott om 
ansvarsområdet omfattar olika områden, i 
enlighet med artikel 50 , som ska gälla i 
tillämpliga delar. Det finns tre olika
möjligheter, nämligen följande:

(i) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av ett enda parlamentsutskotts 
ansvarsområde, utfrågas han eller hon 
enbart av detta utskott.

(i) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av ett enda parlamentsutskotts 
ansvarsområde, utfrågas han eller hon 
enbart av detta utskott (ansvarigt utskott).

(ii) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde i 
ungefär lika stor omfattning berör flera 
parlamentsutskotts ansvarsområden, 
utfrågas han eller hon gemensamt av dessa 
utskott.

(ii) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde i 
ungefär lika stor omfattning berör flera 
parlamentsutskotts ansvarsområden, 
utfrågas han eller hon gemensamt av dessa 
utskott (associerade utskott).

(iii) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av huvudsakligen ett 
parlamentsutskotts ansvarsområde och i 
mindre omfattning ett eller flera andra 
parlamentsutskotts ansvarsområden, 
utfrågas han eller hon av det 
huvudansvariga utskottet, som ska inbjuda 
det eller de övriga parlamentsutskotten att 

(iii) Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av huvudsakligen ett 
parlamentsutskotts ansvarsområde och i 
mindre omfattning ett eller flera andra 
parlamentsutskotts ansvarsområden, 
utfrågas han eller hon av det 
huvudansvariga utskottet, vid en 
utfrågning där även det eller de övriga 
parlamentsutskotten deltar (deltagande 
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närvara vid utfrågningen. utskott).

Or. en

Ändringsförslag 17
Morten Messerschmidt

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led b – stycke 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Förhållandena vid och villkoren för 
utfrågningarna ska vara sådana att de 
nominerade kommissionsledamöterna får 
jämlika och rättvisa möjligheter att 
presentera sig själva och sina åsikter.

Varje utfrågning ska pågå i minst 
tre timmar i det att nominerade 
kommissionsledamöter med stora 
portföljer får beviljas mer än tre timmar 
beroende på vilken nominerad 
kommissionsledamot det är tal om.

Or. da

Motivering

Det är stor skillnad på de enskilda kommissionsledamöternas portföljer och därför bör mer 
tid finnas till rådighet vid utfrågningar av kommissionsledamöter med stora portföljer än vid 
utfrågningar av kommissionsledamöter med avsevärt mindre portföljer.

Ändringsförslag 18
Enrique Guerrero Salom

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led b – stycke 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Förhållandena vid och villkoren för 
utfrågningarna ska vara sådana att de 
nominerade kommissionsledamöterna får 
jämlika och rättvisa möjligheter att 
presentera sig själva och sina åsikter.

Varje utfrågning ska pågå i tre timmar 
och om det under denna tid visar sig 
nödvändigt att höra kandidaten ytterligare 
får en andra och sedan en sista 
utfrågning hållas. Förhållandena vid och 
villkoren för utfrågningarna ska vara 
sådana att de nominerade 
kommissionsledamöterna får jämlika och 
rättvisa möjligheter att presentera sig själva 
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och sina åsikter.

Or. es

Motivering

Vid tidsbrist, oenighet vid bedömningssammanträdet efter utfrågningen osv. är det viktigt att 
kunna tillgripa möjligheten att hålla en andra utfrågning.

Ändringsförslag 19
Enrique Guerrero Salom

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led b – stycke 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

De nominerade kommissionsledamöterna 
ska uppmanas att hålla ett inledande 
anförande på högst 20 minuter. 
Utfrågningarnas upplägg bör syfta till att 
åstadkomma en pluralistisk politisk dialog 
mellan den nominerade 
kommissionsledamoten och 
parlamentsledamöterna. Före utfrågningens 
slut ska den nominerade 
kommissionsledamoten beredas möjlighet 
att hålla ett kort slutanförande.

De nominerade kommissionsledamöterna 
ska uppmanas att hålla ett inledande 
anförande på högst 15 minuter. Frågorna 
ska om möjligt grupperas efter område. 
Den totala talartiden ska tilldelas de 
politiska grupperna i enlighet med 
artikel 149, som ska gälla i tillämpliga 
delar. Utfrågningarnas upplägg bör syfta 
till att åstadkomma en pluralistisk politisk 
dialog mellan den nominerade 
kommissionsledamoten och 
parlamentsledamöterna. Före utfrågningens 
slut ska den nominerade 
kommissionsledamoten beredas möjlighet 
att hålla ett kort slutanförande.

Or. es

Motivering

20 minuter är för mycket men 10 minuter för lite. Jag tycker 15 minuter är lagom.

Ändringsförslag 20
Paulo Rangel

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led c – stycke 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utskotten ska efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten ska uppmanas att uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Om 
utskottet inte kan enas på båda dessa 
punkter ska utskottsordföranden som en 
sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. Utskottens bedömningar ska 
vara offentliga och presenteras vid ett 
sammanträde som ska hållas inom stängda 
dörrar tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Ordföranden och samordnarna ska efter 
utfrågningen utan dröjsmål sammanträda 
för att utarbeta ett förslag till beslut om 
bedömningen av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten vari de ska uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Efter 
ordförandens och samordnarnas 
sammanträde ska utskotten omgående 
sammanträda för att besluta om 
bedömningen av 
kommissionsledamöterna och vid behov 
rösta om det förslag som framläggs av 
ordföranden och samordnarna.

Dessa sammanträden ska hållas inom 
stängda dörrar.

En separat bedömning ska utarbetas för 
varje nominerad kommissionsledamot och 
ska inbegripa yttrandena från alla utskott 
som deltagit i utfrågningen. 
Utskottsordförandekonferensen får 
utforma en standardmodell som stöd för 
bedömningen.
Om utskotten kräver ytterligare uppgifter 
för att slutföra sin bedömning ska 
parlamentets talman på deras vägnar 
skriva till kommissionens nyvalda 
ordförande. Samordnarna ska beakta 
svaret.
Om utskottet inte kan enas om 
bedömningen ska utskottsordföranden som 
en sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. 

Utskottens bedömningar ska offentliggöras 
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inom 24 timmar och presenteras vid ett 
sammanträde som ska hållas inom stängda 
dörrar tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Or. pt

Ändringsförslag 21
Enrique Guerrero Salom

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led c – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utskotten ska efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten ska uppmanas att uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Om 
utskottet inte kan enas på båda dessa 
punkter ska utskottsordföranden som en 
sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. Utskottens bedömningar ska 
vara offentliga och presenteras vid ett 
gemensamt sammanträde med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, som ska 
hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Ordföranden, samordnarna och den 
utsedda föredraganden ska efter 
utfrågningen utan dröjsmål sammanträda 
för att göra en bedömning av den enskilda 
nominerade kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Samordnarna ska uppmanas att 
uppge huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. 
En separat bedömning ska utarbetas för 
varje nominerad kommissionsledamot och 
ska inbegripa yttrandena från alla utskott 
som deltagit i utfrågningen. 
Utskottsordförandekonferensen får 
utforma en standardmodell som stöd för 
bedömningen. Om utskotten kräver 
ytterligare uppgifter för att slutföra sin 
bedömning ska parlamentets talman på 
deras vägnar skriva till kommissionens 
nyvalda ordförande. Samordnarna ska 
beakta svaret. Om samordnarna inte kan 
enas om bedömningen ska ordföranden 
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sammankalla till ett sammanträde med 
alla utskottsledamöter. Som en sista utväg 
ska ordföranden låta båda beslut gå till 
sluten omröstning. Utskottens 
bedömningar ska offentliggöras inom 
24 timmar och presenteras vid ett 
sammanträde som ska hållas inom stängda 
dörrar tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Or. es

Motivering

”Föredraganden” fogas till första raden i ändringsförslaget för att det ska överensstämma 
med mitt förslag till ändring av artikel 192.2 (ny).

Ändringsförslag 22
Rafał Trzaskowski

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led c – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utskotten ska efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten ska uppmanas att uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Om 
utskottet inte kan enas på båda dessa 
punkter ska utskottsordföranden som en 
sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. Utskottens bedömningar ska 
vara offentliga och presenteras vid ett 

Ordföranden och samordnarna ska efter 
utfrågningen utan dröjsmål sammanträda 
för att göra en bedömning av den enskilda 
nominerade kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Samordnarna ska uppmanas att 
uppge huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser.
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sammanträde som ska hållas inom stängda 
dörrar tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

En separat bedömning ska utarbetas för 
varje nominerad kommissionsledamot och 
ska inbegripa yttrandena från alla utskott 
som deltagit i utfrågningen. 
Utskottsordförandekonferensen ska 
utforma en standardmodell som stöd för 
bedömningen.
Om utskotten kräver ytterligare uppgifter 
för att slutföra sin bedömning ska 
parlamentets talman på deras vägnar 
skriva till kommissionens nyvalda 
ordförande. Samordnarna ska beakta 
svaret.
Ordföranden ska sammankalla till ett 
sammanträde med alla utskottsledamöter 
för att bekräfta samordnarnas beslut.
Om samordnarna inte kan enas om 
bedömningen ska ordföranden 
sammankalla till ett sammanträde med 
alla utskottsledamöter. Som en sista utväg 
ska ordföranden låta båda beslut gå till 
sluten omröstning.
Utskottens bedömningar ska vara 
offentliga och presenteras vid ett 
gemensamt sammanträde med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, som ska 
hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Algirdas Saudargas

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVII – punkt 1 – led c – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utskotten ska efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten ska uppmanas att uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Om 
utskottet inte kan enas på båda dessa 
punkter ska utskottsordföranden som en 
sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. Utskottens bedömningar ska 
vara offentliga och presenteras vid ett 
sammanträde som ska hållas inom stängda 
dörrar tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Ordföranden och samordnarna ska efter 
utfrågningen utan dröjsmål sammanträda 
för att göra en bedömning av den enskilda 
nominerade kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Samordnarna ska uppmanas att 
uppge huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser.

En separat bedömning ska utarbetas för 
varje nominerad kommissionsledamot. 
Utskottsordförandekonferensen får 
utforma en standardmodell som stöd för 
bedömningen.

Om utskotten kräver ytterligare uppgifter 
för att slutföra sin bedömning ska 
parlamentets talman på deras vägnar 
skriva till kommissionens nyvalda 
ordförande. Samordnarna ska beakta 
svaret.
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Samordnarnas beslut ska bekräftas av 
utskottet. Om samordnarna inte kan enas 
om bedömningen ska utskottsordföranden 
låta båda beslut gå till sluten omröstning.

Utskottens bedömningar ska offentliggöras 
efter att de har presenterats vid ett 
gemensamt sammanträde tillsammans med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, som ska 
hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.

Or. en


