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Kompromissmuudatusettepanek A
Andrew Duff
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 1 ja 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1 a. märgib, et parlamendi president võib 
kutsuda komisjoni ametisseastuva 
presidendi parlamenti teavitama, kuidas 
ta kavatseb jaotada vastutusalad 
kavandatavas volinikukandidaatide 
kolleegiumis oma poliitilistest suunistest 
lähtudes;

Or. en

Kompromissmuudatusettepanek B
Andrew Duff
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
XVII lisa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Parlamendikomisjonid esitavad 
volinikukandidaatidele kirjalikud 
küsimused aegsasti enne kuulamisi. Iga 
pädev parlamendikomisjon võib esitada 
kuni viis sisulist kirjalikku küsimust.

Parlamendikomisjonid esitavad 
volinikukandidaatidele kirjalikud 
küsimused aegsasti enne kuulamisi. 
Komisjonide esimeeste konverents koostab 
iga volinikukandidaadi jaoks kaks 
küsimust, millest esimene on seotud 
kandidaadi üldise asjatundlikkuse, 
Euroopale pühendumise ja isikliku 
sõltumatusega ning teine tema 
vastutusala juhtimise ja parlamendiga 
tehtava koostööga. Vastutav komisjon 
koostab veel kolm küsimust. Komisjonide 
ühiste kuulamiste puhul antakse igale 
komisjonile õigus koostada kaks 
küsimust.

Or. en
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Kompromissmuudatusettepanek C
Andrew Duff
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 10, 20, 21, 22 ja 
23

Euroopa Parlamendi kodukord
XVII lisa – punkt 1 – alapunkt c – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast kuulamist kogunevad
parlamendikomisjonid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised.
Parlamendikomisjonidel palutakse 
hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad 
nende arvates komisjoni koosseisu ja kas 
nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid.

Pärast kuulamist kogunevad komisjoni 
esimees ja koordinaatorid viivitamatult iga 
volinikukandidaadi hindamiseks. Need 
koosolekud on kinnised. Koordinaatoritel
palutakse hinnata, kas volinikukandidaadid 
sobivad nende arvates komisjoni koosseisu 
ja kas nad sobivad täitma neile määratud 
konkreetseid ülesandeid. Komisjonide 
esimeeste konverents koostab hindamist 
hõlbustava näidisvormi. 
Komisjonide ühiste kuulamiste puhul 
tegutsevad iga asjaomase komisjoni 
esimees ja koordinaatorid kogu 
menetluses ühiselt.
Iga volinikukandidaadi kohta koostatakse 
üks hinnang. Sellesse lisatakse kõikide 
kuulamisse kaasatud komisjonide 
arvamused.
Kui komisjonid vajavad lõpliku hinnangu 
andmiseks täiendavat teavet, saadab 
parlamendi president nende nimel kirja 
komisjoni ametisseastuvale presidendile. 
Koordinaatorid võtavad vastuse arvesse.

Kui parlamendikomisjon ei saavuta 
konsensust kummaski küsimuses, paneb 
komisjoni esimees viimase abinõuna
mõlemad otsused salajasele hääletusele.
Parlamendikomisjonide hinnangud 
avalikustatakse ning neid tutvustatakse 
esimeeste konverentsi ja komisjonide 
esimeeste konverentsi ühisel kinnisel 
koosolekul. Pärast arvamuste vahetamist 
ja kui ei otsustata taotleda lisateavet, 
kuulutavad esimeeste konverents ja 
komisjonide esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks. 

Kui koordinaatorid ei saavuta hinnangu 
andmisel konsensust, kutsub komisjoni 
esimees kokku komisjoni kõigi liikmete 
koosoleku. Viimase abinõuna paneb 
komisjoni esimees mõlemad otsused 
salajasele hääletusele.
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Komisjonide hinnang võetakse vastu ja 
avalikustatakse 24 tunni jooksul alates 
kuulamisest. Komisjonide esimeeste 
konverents kontrollib hinnanguid ja 
edastab need seejärel esimeeste 
konverentsile. Pärast arvamuste 
vahetamist kuulutab esimeeste konverents 
kuulamised lõppenuks, kui ei otsustata 
taotleda lisateavet.

Or. en

Kompromissmuudatusettepanek D
Andrew Duff
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 5, 15 ja 16

Euroopa Parlamendi kodukord
XVII lisa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamisi korraldavad ühiselt esimeeste 
konverents ja komisjonide esimeeste
konverents. 

Kuulamisi korraldab esimeeste konverents 
komisjonide esimeeste konverentsi 
soovituse põhjal. Täpsema korralduse eest 
vastutavad iga komisjoni esimees ja 
koordinaatorid. Võidakse nimetada 
raportöörid.

Jagatud vastutusalade korral tehakse 
asjaomaste komisjonide kaasamiseks 
asjakohased korraldused. On kolm 
võimalust:

Jagatud vastutusalade korral tehakse 
asjaomaste komisjonide kaasamiseks 
asjakohased korraldused. On kolm 
võimalust:

i) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati ainult kõnealune 
parlamendikomisjon;

i) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub üheainsa parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati ainult kõnealune 
parlamendikomisjon (vastutav komisjon);

ii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub enam-vähem võrdsel määral 
rohkem kui ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulavad 
volinikukandidaati need 
parlamendikomisjonid ühiselt; ning

ii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub enam-vähem võrdsel määral 
rohkem kui ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulavad 
volinikukandidaati need 
parlamendikomisjonid ühiselt (ühiselt 
kuulavad komisjonid); ning

iii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub peamiselt ühe parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda ja ainult vähesel määral 

iii) kui volinikukandidaadi vastutusala 
kuulub peamiselt ühe parlamendikomisjoni
pädevusvaldkonda ja ainult vähesel määral 
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vähemalt ühe teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati suurima pädevusega 
parlamendikomisjon, kes kutsub teise(d) 
parlamendikomisjoni(d) kuulamisest osa 
võtma.

vähemalt ühe teise parlamendikomisjoni 
pädevusvaldkonda, kuulab 
volinikukandidaati suurima pädevusega 
parlamendikomisjon, kaasates teise(d) 
parlamendikomisjoni(d) (kaasatud 
komisjonid).

Or. en

Kompromissmuudatusettepanek E
Andrew Duff
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 9

Euroopa Parlamendi kodukord
XVII lisa – punkt 1 – alapunkt c – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kuulamiste indekseeritud videosalvestis
avalikustatakse 24 tunni jooksul avalikus 
registris.

Kuulamised edastatakse audiovisuaalselt 
reaalajas.  Kuulamiste indekseeritud
salvestis avalikustatakse 24 tunni jooksul 
avalikus registris.

(Tekst viia punkti 1 alapunkti b järele)

Or. en


