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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Jean-Louis Bourlanges

Ændringsforslag 8
Punkt 1, litra e

e) Høringerne arrangeres i fællesskab af Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen. Formandskonferencen træffer efter samråd med 
Udvalgsformandskonferencen afgørelse om høringernes forløb.

Tre forskellige tilfælde er mulige:

- den indstillede kommissærs portefølje vedrører kun ét parlamentsudvalgs 
sagsområde; i så fald høres den indstillede kommissær kun af dette udvalg;

- den indstillede kommissærs portefølje vedrører flere parlamentsudvalgs 
sagsområder i samme omfang; i så fald høres den indstillede kommissær af disse 
udvalg i fællesskab;

- den indstillede kommissærs portefølje vedrører overvejende ét parlamentsudvalgs 
sagsområde og i begrænset omfang et eller flere andre udvalgs sagsområder; i så 
fald høres den indstillede kommissær af det udvalg, der er kompetent for 
størstedelen af porteføljen; dette udvalg indbyder det andet eller de andre udvalg til 
at deltage i høringen.

Den valgte formand for Kommissionen bliver hørt fuldt ud om de praktiske 
arrangementer.
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Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Louis Bourlanges

Ændringsforslag 9
Punkt 1, litra f

f) Parlamentsudvalgene fremsender skriftlige spørgsmål til den indstillede kommissær i 
god tid før høringerne. Antallet af selvstændige, skriftlige spørgsmål begrænses til fem 
pr. kompetent parlamentsudvalg.

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Louis Bourlanges

Ændringsforslag 10
Punkt 1, litra j

j) Udvalgene skal mødes straks efter høringen for at evaluere de enkelte indstillede 
kommissærer. Disse møder afholdes for lukkede døre. Det kan vise sig nødvendigt at 
holde flere møder for at fuldføre evalueringen. Proceduren for evaluering af hver 
enkelt indstillet kommissær kan ikke være af mere end tre dages varighed. Formålet 
med evalueringsproceduren er at give Parlamentets medlemmer som helhed en klar 
udtalelse. 

Parlamentsudvalgenes medlemmer anmodes om ved hemmelig afstemning at udtale 
sig om to spørgsmål:

- Er den indstillede kommissær egnet til at være medlem af Kommissionen? 

- Er den indstillede kommissær egnet til at varetage de opgaver, han/hun er udpeget 
til?

Udvalgene udtaler sig med et absolut flertal blandt de afgivne stemmer.

Formanden eller formændene for de(t) kompetente udvalg kan efter disse to 
afstemninger forelægge en skrivelse med bemærkninger til høringen til orientering 
af alle Parlamentets medlemmer. Denne skrivelse skal være udtrykkeligt godkendt 
af de(t) kompetente udvalg. Resultatet af afstemningerne samt den eventuelle 
skrivelse forelægges på et (tekst udgår) fælles møde afholdt af Formandskonferencen 
og Udvalgsformandskonferencen, der finder sted for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen høringerne for 
afsluttet, medmindre de vedtager at anmode om yderligere oplysninger. 

Afstemningsresultaterne og skrivelserne med bemærkninger offentliggøres ved 
mødets afslutning.

Or. fr
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