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Priekšlikums rezolūcijai

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr.1
1. punkta a) daļa

a) Saskaņā ar Konstitūcijas I-26. panta 4. punktu Parlaments izraudzīsies Komisijas 
locekļus, pamatojoties uz viņu vispārējo kompetenci, uzticību Eiropai un 
neapšaubāmo neatkarību. Tas novērtēs attiecīgā ministra amata kandidāta zināšanas un 
saskarsmes iemaņas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 2
1. punkta c) daļa 

c) Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas tam ir būtiska lēmuma 
pieņemšanai par kandidātu piemērotību amatam. Tas sagaidīs pilnīgu informācijas 
atklāšanu attiecībā uz kandidātu finanšu interesēm.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr.3
1. punkta e) daļa 

e) Uzklausīšanas kopīgi organizēs priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju 
konference. Tiks veikti attiecīgi priekšdarbi, lai apvienotu tās komitejas, kur ir jaukti 
ministru amati. Ar izraudzīto Komisijas priekšsēdētāju pilnībā apspriedīsies par 
(svītrots) sagatavošanas darbiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr.4
1. punkta j) daļa 

j) Pēc uzklausīšanas komitejām nekavējoties jātiekas, lai veiktu individuālo kandidātu 
novērtēšanu. Šīs sanāksmes notiks aiz slēgtām durvīm. Novērtējumu publiski paziņos
priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju konferences kopīgajā 
sanāksmē, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Pēc viedokļu apmaiņas, ja vien nenolems 
par papildu informācijas ievākšanu, priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference pasludinās uzklausīšanu par slēgtu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 5
1. punkta k) daļa

k) Izraudzītais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē iepazīstinās ar visu komisāru 
kolēģiju. Pēc uzstāšanās sekos debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā 
grupa vai vismaz trīsdesmit septiņi locekļi var iesniegt apspriešanai rezolūcijas 
priekšlikumu. Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balsos par to, 
vai dot piekrišanu priekšsēdētāja, ārlietu ministra un citu Komisijas locekļu iecelšanai 
amatā. Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu pēc dalībnieku saraksta. 
Parlaments var atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 6
2. punkta a) daļa 

a) Ja sakarā ar atkāpšanos no amata, piespiedu demisiju vai nāvi jāaizpilda kāda vakance, 
kā arī ievērojot Konstitūcijā paredzēto neatņemamo apspriedes procesa sastāvdaļu, 
Parlaments nekavējoties pieaicina Komisijas kandidātu piedalīties noklausīšanā 
saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas minēti 1. punktā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. Atgādina, ka sagatavošanas darbi attiecīgo konsultāciju rīkošanai, pirms 
Eiropadome izsaka priekšlikumu Parlamentam par Komisijas priekšsēdētāja 
kandidātu, jānosaka atbilstoši pēc Parlamenta un Eiropadomes kopējas vienošanās. 
Lai sekmētu šīs konsultācijas un Komisijas apstiprināšanas procesu kopumā, 
Parlaments lūdz Padomi pārcelt nākamās Parlamenta vēlēšanas no 2009. gada 
jūnija uz tā paša gada maiju.

Or. en
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