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Συμβιβαστική τροπολογία Α
Andrew Duff
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1 και 12

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει τον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την 
κατανομή των χαρτοφυλακίων στο 
προταθέν Σώμα των Επιτρόπων 
σύμφωνα με τις πολιτικές του 
κατευθύνσεις·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Β
Andrew Duff
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 
τις ακροάσεις. Ο αριθμός των επί 
θεμάτων ουσίας γραπτών ερωτήσεων 
περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 
τις ακροάσεις. Σε κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο υποβάλλονται δύο κοινές 
ερωτήσεις που έχουν συνταχθεί από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών, εκ των οποίων η πρώτη σε 
σχέση με θέματα γενικής αρμοδιότητας, 
προσήλωσης στην ευρωπαϊκή ιδέα και 
προσωπικής ανεξαρτησίας, και η δεύτερη 
σε σχέση με τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο. Η αρμόδια επιτροπή 
συντάσσει τρείς ακόμη ερωτήσεις Στην 
περίπτωση μικτών επιτροπών, κάθε μία 
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επιτροπή έχει το δικαίωμα να συντάξει 
δύο ερωτήσεις.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Γ
Andrew Duff
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 10, 20, 21 22 και 23

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα
οποία τους έχουν ανατεθεί. 

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές
συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 
για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 
ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 
αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 
δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί. Η Διάσκεψη των Προέδρων 
των Επιτροπών καταρτίζει τυποποιημένο 
έντυπο για να διευκολύνει την 
αξιολόγηση.
Στην περίπτωση μικτών επιτροπών, ο 
πρόεδρος και οι συντονιστές αμφότερων 
των σχετικών επιτροπών ενεργούν από 
κοινού καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.
Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο, η οποία περιλαμβάνει τις 
γνώμες όλων των επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ακρόαση.
Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
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απάντηση.
Εάν η επιτροπή δεν κατορθώσει να 
επιτύχει συναίνεση ως προς αμφότερα τα 
σημεία, ο πρόεδρός της, ως τελευταία 
λύση, υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία. Οι δηλώσεις 
αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε 
κοινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, η οποία 
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων. 

Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 
επιτύχουν συναίνεση ως προς την 
αξιολόγηση, ο πρόεδρος συγκαλεί 
συνεδρίαση της ολομέλειας της 
επιτροπής. Ως τελευταία λύση, ο 
πρόεδρος υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία. 

Η δήλωση αξιολόγησης των επιτροπών 
εγκρίνεται και δημοσιοποιείται εντός 24 
ωρών μετά την ακρόαση. Οι δηλώσεις 
εξετάζονται από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών και 
αποστέλλονται ακολούθως στη Διάσκεψη 
των Προέδρων. Μετά από ανταλλαγή 
απόψεων, και εφόσον δεν ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες, η Διάσκεψη των 
Προέδρων κηρύσσει τη λήξη των 
ακροάσεων. 

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Δ
Andrew Duff
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 5, 15 και 16

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων μετά από 
σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών. Ο Πρόεδρος και οι 
συντονιστές εκάστης επιτροπής είναι 
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αρμόδιοι για τις επί μέρους ρυθμίσεις. 
Μπορούν να ορίζονται εισηγητές.

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής·

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής (αρμόδια 
επιτροπή)·

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· και

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών (μικτές 
επιτροπές)· και

(iii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, η οποία προσκαλεί
την άλλη ή τις λοιπές επιτροπές να 
λάβουν μέρος στην ακρόαση·

(iii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, με την παρουσία της 
άλλης ή των λοιπών επιτροπών 
(συνδεδεμένες επιτροπές)·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Ε
Andrew Duff
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.

Πραγματοποιείται ζωντανή 
οπτικοακουστική μετάδοση των 
ακροάσεων. Η ευρετηριασμένη εγγραφή
των ακροάσεων θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη για δημοσιοποίηση εντός 24 
ωρών.
(Το παρόν κείμενο πρέπει να τεθεί στο τέλος 
της παραγράφου 1, στοιχείο β)

Or. en


