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Kompromissitarkistus A
Andrew Duff
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 1, 12

Päätösehdotus
1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. toteaa, että parlamentin puhemies voi 
pyytää komission puheenjohtajaksi 
valittua henkilöä ilmoittamaan 
parlamentille vastuualueiden jaosta 
ehdotetussa kollegiossa antamiensa 
poliittisten suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Kompromissitarkistus B
Andrew Duff
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat toimittavat kirjalliset 
kysymykset komission jäsenehdokkaille 
hyvissä ajoin ennen kuulemisia. 
Vastuualuetta koskevien kirjallisten 
kysymysten määrä rajoitetaan viiteen 
kysymykseen asiasta vastaavaa 
valiokuntaa kohden.

Valiokunnat toimittavat kirjalliset 
kysymykset komission jäsenehdokkaille 
hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Kutakin 
komission jäsenehdokasta kohti on kaksi 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
laatimaa yhteistä kysymystä, joista 
ensimmäinen koskee yleistä pätevyyttä, 
sitoutumista unionin asioiden 
edistämiseen ja henkilökohtaista 
riippumattomuutta ja toinen vastuualueen 
hoitoa ja yhteistyötä parlamentin kanssa. 
Asiasta vastaava valiokunta laatii kolme 
muuta kysymystä. Jos useampi valiokunta 
kuulee ehdokasta yhdessä, kullakin 
valiokunnalla on oikeus laatia kaksi 
kysymystä.

Or. en
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Kompromissitarkistus C
Andrew Duff
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 10, 20, 21, 22, 23

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan
mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä 
kollegion jäsenenä että heille erityisesti 
osoitetut tehtävät edellyttävät. 

Valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan 
yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. 
Kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Koordinaattoreita pyydetään ilmoittamaan, 
täyttävätkö jäsenehdokkaat 
koordinaattorien mielestä ne vaatimukset, 
joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että 
heille erityisesti osoitetut tehtävät 
edellyttävät. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous laatii pro forma 
-mallin arvioinnin tueksi.
Jos useampi valiokunta kuulee ehdokasta 
yhdessä, niiden puheenjohtajat ja 
koordinaattorit toimivat yhdessä koko 
menettelyn ajan.
Kustakin komission jäsenehdokkaasta 
annetaan yksi arviointilausunto. Siihen 
sisällytetään kaikkien kuulemiseen 
osallistuneiden valiokuntien lausunnot.
Jos valiokunnat tarvitsevat lisätietoja 
arviointinsa täydentämiseksi, parlamentin 
puhemies lähettää niiden puolesta kirjeen 
valitulle komission puheenjohtajalle. 
Koordinaattorit ottavat vastauksen 
huomioon.

Mikäli valiokunta ei pääse 
yhteisymmärrykseen molemmista 
kysymyksistä, valiokunnan puheenjohtaja
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen äänestyksen. 
Valiokunnan arviointilausunnot 
julkistetaan ja esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään 

Mikäli koordinaattorit eivät pääse 
yhteisymmärrykseen arvioinnista, 
valiokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle 
koko valiokunnan. Puheenjohtaja
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen äänestyksen. 



AM\869558FI.doc 5/6 PE462.708v04-00

FI

suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous julistavat 
kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä 
pyytää lisätietoja.  

Valiokuntien arviointilausunnot 
hyväksytään ja julkistetaan 24 tunnin 
kuluessa kuulemisen päättymisestä. 
Valiokuntien puheenjohtajakokous 
tarkastelee lausuntoja ja toimittaa ne sen 
jälkeen puheenjohtajakokoukselle. 
Keskustelun jälkeen puheenjohtajakokous 
julistaa kuulemiset päättyneiksi, jos se ei 
päätä pyytää lisätietoja. 

Or. en

Kompromissitarkistus D
Andrew Duff
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 5, 15, 16

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous.

Puheenjohtajakokous järjestää 
kuulemiset valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen suosituksesta. 
Kunkin valiokunnan puheenjohtaja ja 
koordinaattorit vastaavat 
yksityiskohtaisista järjestelyistä. 
Esittelijöitä voidaan nimittää.

Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta 
vastaavien valiokuntien suhteen tehdään 
soveltuvia järjestelyjä. Vaihtoehtoja on 
kolme:

Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta 
vastaavien valiokuntien suhteen tehdään 
soveltuvia järjestelyjä. Vaihtoehtoja on 
kolme:

i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta 
kuulee jäsenehdokasta;

i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta 
kuulee jäsenehdokasta (asiasta vastaava 
valiokunta);

ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 

ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
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toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta; sekä

toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta (ehdokasta yhdessä 
kuulevat valiokunnat); sekä

iii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan 
toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden 
tai useamman muun valiokunnan 
toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan 
ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti 
kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta 
ja kutsuu toisen valiokunnan tai muut 
valiokunnat kuulemistilaisuuteen.

iii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan 
toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden 
tai useamman muun valiokunnan 
toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan 
ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti 
kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta 
ja toinen valiokunta tai muut valiokunnat 
osallistuvat kuulemistilaisuuteen 
(kuulemiseen osallistuvat valiokunnat).

Or. en

Kompromissitarkistus E
Andrew Duff
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVII – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Hakemistolla varustettu videotaltiointi
kuulemisista asetetaan yleisön saataville 
24 tunnin kuluessa kuulemisen 
päättymisestä.

Kuulemiset välitetään suorana ääni- ja 
kuvalähetyksenä. Hakemistolla varustettu 
taltiointi kuulemisista asetetaan yleisön 
saataville 24 tunnin kuluessa kuulemisen 
päättymisestä.

(Teksti siirretään 1 kohdan b alakohdan 
loppuun.)

Or. en


