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Kompromisní pozměňovací návrh A
Andrew Duff
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1 a 12

Návrh rozhodnutí
Bod 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že předseda Parlamentu 
může vyzvat nově zvoleného předsedu 
Komise, aby informoval Parlament
o přidělení oblastí působnosti
v navrženém sboru komisařů v souladu
s jeho politickými směry;

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh B
Andrew Duff
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 4

Původní znění Pozměňovací návrh

Parlamentní výbory předloží kandidátům 
na komisaře v dostatečném časovém 
předstihu před slyšeními otázky
k písemnému zodpovězení. Počet 
podstatných otázek k písemnému 
zodpovězení je omezen na pět na jeden 
příslušný výbor.

Parlamentní výbory předloží kandidátům 
na komisaře v dostatečném časovém 
předstihu před slyšeními otázky
k písemnému zodpovězení. Každému 
kandidátovi na komisaře se kladou dvě 
společné otázky vypracované Konferencí 
předsedů výborů, z nichž první se týká
problematiky celkové způsobilosti, 
evropanství a osobní nezávislosti a druhá 
způsobu správy dané oblasti působnosti
a spolupráce s Parlamentem. Další tři 
otázky vypracuje věcně příslušný výbor.
V případě smíšených výborů má každý
z výborů právo vypracovat dvě otázky.

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh C
Andrew Duff
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 10, 20, 21, 22 a 23

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. 

Předseda a koordinátoři se sejdou 
neprodleně po ukončení slyšení a provedou 
hodnocení jednotlivých kandidátů na 
komisaře. Tyto schůze jsou neveřejné. 
Koordinátoři jsou vyzváni, aby se vyjádřili
k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře 
podle jejich názoru způsobilí být členy 
sboru a vykonávat specifické úkoly, které 
jim byly přiděleny. S cílem napomoci 
průběhu hodnocení vypracuje Konference 
předsedů výborů vzor zprávy.
V případě smíšených výborů postupuje
předseda a koordinátoři obou příslušných 
výborů společně po celý průběh tohoto 
postupu.
Na každého kandidáta na komisaře je 
vypracována jedna hodnotící zpráva. 
Zahrnuje stanoviska všech výborů, které 
se zúčastnily hlasování.
Pokud výbory za účelem dokončení svého 
hodnocení požadují další informace, 
obrátí se předseda Parlamentu jejich 
jménem písemně na zvoleného předsedu 
Komise. Koordinátoři odpověď zohlední.

Pokud výbor v těchto dvou bodech 
nedospěje k dohodě, nechá jeho předseda
v krajním případě o obou rozhodnutích 
tajně hlasovat. Hodnotící zprávy výborů 
jsou zveřejněny a předloženy na neveřejné 
společné schůzi Konference předsedů
a Konference předsedů výborů. Po 
výměně názorů prohlásí Konference 
předsedů a Konference předsedů výborů 
slyšení za uzavřená, pokud se tyto orgány 
nerozhodnou požádat o další informace. 

Pokud koordinátoři nedospějí k dohodě 
ohledně hodnocení, svolá předseda schůzi 
celého výboru. V krajním případě nechá 
předseda o obou rozhodnutích tajně 
hlasovat.

Hodnotící zprávy výborů jsou přijaty
a zveřejněny do 24 hodin po slyšení. 
Zprávy projedná Konference předsedů 
výborů a následně je postoupí Konferenci 
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předsedů. Po výměně názorů prohlásí 
Konference předsedů slyšení za uzavřená, 
pokud se nerozhodne požádat o další 
informace.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh D
Andrew Duff
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 5, 15 a 16

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Slyšení jsou pořádána společně Konferencí 
předsedů a Konferencí předsedů výborů.

Slyšení jsou pořádána Konferencí předsedů 
na základě doporučení Konference
předsedů výborů. Za konkrétní postup 
odpovídají předseda a koordinátoři 
jednotlivých výborů. Mohou být 
jmenováni zpravodajové.

Pokud jsou oblasti působnosti smíšené, 
učiní se příslušná opatření za účelem 
sdružení příslušných výborů. Mohou nastat 
tři případy:

Pokud se oblasti působnosti prolínají, učiní 
se příslušná opatření za účelem sdružení 
příslušných výborů. Mohou nastat tři 
případy:

i) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje s oblastí působnosti jediného 
výboru; v tomto případě pořádá slyšení 
kandidáta na komisaře tento jediný výbor;

i) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje s oblastí působnosti jediného 
výboru; v tomto případě pořádá slyšení 
kandidáta na komisaře tento jediný výbor 
(věcně příslušný výbor);

ii) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje přibližně rovnoměrně s oblastí 
působnosti několika výborů; v tomto 
případě pořádají slyšení kandidáta na 
komisaře společně dané výbory;

ii) oblast působnosti kandidáta na komisaře 
se shoduje přibližně rovnoměrně s oblastí 
působnosti několika výborů; v tomto 
případě pořádají slyšení kandidáta na 
komisaře společně dané výbory (smíšené 
výbory);

iii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se z velké části shoduje s oblastí 
působnosti jednoho výboru a pouze 
okrajově s oblastí působnosti jiného nebo 
několika dalších výborů; v tomto případě 
pořádá slyšení kandidáta na komisaře 
hlavní příslušný výbor, v tomto případě 
pořádá slyšení kandidáta na komisaře 

iii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se z velké části shoduje s oblastí 
působnosti jednoho výboru a pouze 
okrajově s oblastí působnosti jiného nebo 
několika dalších výborů; v tomto případě 
pořádá slyšení kandidáta na komisaře 
hlavní příslušný výbor, v tomto případě 
pořádá slyšení kandidáta na komisaře 
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hlavní příslušný výbor, který přizve ke 
slyšení jeden nebo více dalších výborů.

hlavní příslušný výbor za účasti jednoho
nebo více dalších výborů (přidružené 
výbory).

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh E
Andrew Duff
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVII – odst. 1 – písm. c – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Do 24 hodin je veřejnosti k dispozici 
indexovaný videozáznam slyšení.

Slyšení jsou audiovizuálně přenášena. Do 
24 hodin je veřejnosti k dispozici 
indexovaný záznam slyšení.

(Text bude umístěn na konec odst. 1 písm. 
b))

Or. en


