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Kompromisændringsforslag A
Andrew Duff
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1 og 12

Forslag til afgørelse
Punkt 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. bemærker, at Parlamentets formand 
kan indbyde den valgte formand for 
Kommissionen til at oplyse Parlamentet 
om fordelingen af sagsområder i det 
foreslåede kollegium i overensstemmelse 
med dennes politiske retningslinjer;

Or. en

Kompromisændringsforslag B
Andrew Duff
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – stk. 1 – litra b – afsnit 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene fremsender skriftlige spørgsmål 
til de udpegede kommissionsmedlemmer i 
god tid før høringerne. Antallet af 
selvstændige skriftlige spørgsmål 
begrænses til fem pr. kompetent udvalg.

Udvalgene fremsender skriftlige spørgsmål 
til de udpegede kommissionsmedlemmer i 
god tid før høringerne. For hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem, vil der være 
to fælles spørgsmål udformet af 
Formandskonferencen, hvoraf det ene 
vedrører generel kompetence, europæisk 
overbevisning og personlig 
uafhængighed, og det andet vedrører 
forvaltning af sagsområdet og 
samarbejdet med Parlamentet. Det 
kompetente udvalg formulerer tre andre 
spørgsmål. Ved blandede udvalg har hvert 
udvalg ret til at formulere to spørgsmål.

Or. en
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Kompromisændringsforslag C
Andrew Duff
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 10, 20, 21, 22 og 23

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – stk. 1 – litra c – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgene mødes straks efter høringen for 
at evaluere de enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene
anmodes om at tage stilling til, om de 
udpegede kommissionsmedlemmer efter 
deres opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 

Formanden og koordinatorerne mødes 
straks efter høringen for at evaluere de 
enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. 
Koordinatorerne anmodes om at tage 
stilling til, om de udpegede 
kommissionsmedlemmer efter deres 
opfattelse er kvalificerede både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som de er blevet tildelt. 
Udvalgsformandskonferencen kan 
udarbejde en pro forma-skabelon, som 
kan anvendes ved evalueringen.
Ved blandede udvalg handler formanden 
og koordinatorerne for begge de berørte 
udvalg i fællesskab under hele 
proceduren.
Der udarbejdes én enkelt 
evalueringsudtalelse for hvert enkelt 
udpeget kommissionsmedlem. 
Udtalelserne fra alle udvalg, der deltager i 
høringen, skal indgå.
Såfremt udvalg har behov for yderligere 
oplysninger for at kunne afslutte 
evalueringen, sender Parlamentets 
formand på deres vegne en skrivelse til 
den valgte formand for Kommissionen. 
Koordinatorerne tager svaret med i deres 
overvejelser.

Hvis udvalget ikke er i stand til at nå til 
enighed om begge disse punkter, sætter
udvalgets formand som sidste udvej de to 
afgørelser til hemmelig afstemning. 
Udvalgenes evalueringsudtalelser 
offentliggøres og fremlægges på et fælles 
møde mellem Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 

Hvis koordinatorerne ikke er i stand til at 
nå til enighed om evalueringen, indkalder 
formanden til et møde i hele udvalget. 
Udvalgets formand sætter som sidste udvej 
de to afgørelser til hemmelig afstemning. 
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for lukkede døre. Efter en drøftelse
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig for 
at søge yderligere oplysninger. 

Udvalgenes evalueringsudtalelser vedtages 
og offentliggøres inden for 24 timer efter 
høringen. Udtalelserne behandles af 
Udvalgsformandskonferencen og 
forelægges derefter 
Formandskonferencen. Medmindre
Formandskonferencen beslutter sig for at
indhente yderligere oplysninger, erklærer
den efter en drøftelse høringerne for 
afsluttet.

Or. en

Kompromisændringsforslag D
Andrew Duff
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 5, 15 og 16

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og
Udvalgsformandskonferencen i fællesskab.

Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen efter henstilling fra 
Udvalgsformandskonferencen. Formanden 
og koordinatorerne i de enkelte udvalg er 
ansvarlige for den nærmere 
tilrettelæggelse. Der kan udnævnes 
ordførere.

Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede. Der er tre muligheder:

Der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at samle de kompetente udvalg i 
tilfælde, hvor ansvarsområderne er 
blandede. Der er tre muligheder:

i) hvis det udpegede kommissionsmedlems 
ansvarsområde kun vedrører et enkelt 
parlamentsudvalgs sagsområde, høres den 
pågældende kun af dette udvalg

i) hvis det udpegede kommissionsmedlems 
ansvarsområde kun vedrører et enkelt 
parlamentsudvalgs sagsområde, høres den 
pågældende kun af dette udvalg (det 
korresponderende udvalg);

ii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 

ii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
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vedrører mere end et udvalgs sagsområde i 
stort set samme omfang, høres den 
pågældende af disse udvalg i fællesskab; 
og

vedrører mere end et udvalgs sagsområde i 
stort set samme omfang, høres den 
pågældende af disse udvalg i fællesskab 
(blandede udvalg); og

iii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
overvejende vedrører ét udvalgs 
sagsområde og kun i begrænset omfang 
mindst et andet udvalgs sagsområde, høres 
den pågældende af det udvalg, der 
hovedsagelig er kompetent, og dette 
udvalg indbyder det andet eller de andre 
udvalg til at deltage i høringen.

iii) hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
overvejende vedrører ét udvalgs 
sagsområde og kun i begrænset omfang 
mindst et andet udvalgs sagsområde, høres 
den pågældende af det udvalg, der 
hovedsagelig er kompetent, i samvirke 
med det andet eller de andre udvalg 
(associerede udvalg).

Or. en

Kompromisændringsforslag E
Andrew Duff
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 9

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVII – stk. 1 – litra c – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

En indekseret videooptagelse af høringerne 
gøres tilgængelig for offentligheden inden 
for 24 timer.

Der er en direkte audiovisuel transmission 
af høringerne. En indekseret optagelse af 
høringerne gøres tilgængelig for 
offentligheden inden for 24 timer.

(Teksten placeres i slutningen af punkt 1, 
litra b))

Or. en


