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Τροπολογία 8
Παράγραφος 1, σημείο (ε)

(ε) οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων, αφού 
ζητηθεί η άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, προσδιορίζει τη 
διεξαγωγή των ακροάσεων.
3 περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρουσιασθούν:
- το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου επιτρόπου να συμπίπτει με τις αρμοδιότητες 
μιας μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος 
επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής 
αποκλειστικά·
- το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου επιτρόπου συμπίπτει, σε παρόμοιο βαθμό, με τις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, 
ο υποψήφιος επίτροπος παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών·
- - το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου επιτρόπου συμπίπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
τις αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και ακροθιγώς με εκείνες μιας 
ή περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος 
επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της κυρίως αρμόδιας επιτροπής η 
οποία προσκαλεί την ή τις λοιπές επιτροπές να λάβουν μέρος στην ακρόαση.
Ζητείται η πλήρης άποψη του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής για τις πρακτικές 
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ρυθμίσεις·  

Or. fr

Τροπολογία: :Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1, σημείο (στ)

(στ) οι κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους υποψήφιους 
επιτρόπους έγκαιρα πριν από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των ουσιαστικών γραπτών 
ερωτήσεων περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία: :Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1, σημείο (ι)

(ι) οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάσουν αμέσως μετά τις ακροάσεις ώστε να προβούν 
στην αξιολόγηση των μεμονωμένων υποψήφιων επιτρόπων. Αυτές οι συνεδριάσεις 
είναι κεκλεισμένων των θυρών. 
Είναι δυνατόν να χρειασθούν πολλές συνεδριάσεις προκειμένου η εν λόγω 
αξιολόγηση να έχει αίσιο πέρας. Η διαδικασία αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου 
επιτρόπου δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες. Η διαδικασία αυτή στόχον 
έχει την παροχή μιας σαφούς άποψης στο σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου.
Τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών καλούνται με μυστική ψηφοφορία να 
απαντήσουν σε δύο ερωτήματα:
- είναι ο υποψήφιος επίτροπος ικανός να κατέχει θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
- είναι ο υποψήφιος επίτροπος ικανός να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα για τα οποία 
παρουσιάσθηκε;
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των 
ψηφιζόντων.
Ενδεχομένως, η αρμόδια ή οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν, εν 
συνεχεία των δύο αυτών ψηφοφοριών, να υποβάλουν για ενημερωτικούς σκοπούς 
στο σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου επιστολή με παρατηρήσεις σχετικά με την 
ακρόαση. Η επιστολή αυτή πρέπει ρητώς να έχει εγκριθεί από την ή τις αρμόδιες 
επιτροπές. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, καθώς και η ενδεχόμενη επιστολή 
παρουσιάζονται επ ευκαιρία μιας μικτής συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων 
και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών που πραγματοποιείται 
κεκλεισμένων των θυρών. Μετά από μια ανταλλαγή απόψεων και εφόσον 
αποφασισθεί να μην ζητηθούν άλλες πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων και 
η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των ακροάσεων.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και οι επιστολές παρατηρήσεων 
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δημοσιοποιούνται μετά το πέρας της συνεδρίασης αυτής·
 

Or. fr
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