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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Louis Bourlanges

Tarkistus 8
1 kohdan e alakohta

(e) Kuulemistilaisuuden järjestäjinä ovat puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Puheenjohtajakokous päättää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan kuulemistilaisuuden järjestelyistä. On olemassa 
kolme vaihtoehtoa:
– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat vain yhden parlamentaarisen 

valiokunnan toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta kuulee 
jäsenehdokasta;

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
usean parlamentaarisen valiokunnan toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta;

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat valtaosin yhden 
parlamentaarisen valiokunnan toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden tai 
useamman muun parlamentaarisen valiokunnan toimialaan, se valiokunta, 
jonka toimialaan ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa 
ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen asianomaisen valiokunnan tai muut 
asianomaiset valiokunnat osallistumaan kuulemiseen.

Komission puheenjohtajaksi valittua henkilöä kuullaan perusteellisesti käytännön 
järjestelyjen suhteen.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Louis Bourlanges

Tarkistus 9
1 kohdan f alakohta

(f) Parlamentaariset valiokunnat toimittavat kirjalliset kysymykset 
komissaariehdokkaille hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Merkittävien kirjallisten 
kysymysten määrä rajoitetaan viiteen kysymykseen asiasta vastaavaa valiokuntaa 
kohden.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Louis Bourlanges

Tarkistus 10
1 kohdan j alakohta

(j) Valiokuntien olisi kokoonnuttava viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten 
komission jäsenehdokkaiden arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Useat kokoukset voivat olla tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseen. Kunkin 
komission jäsenehdokkaan arvioinnin ei saisi kestää kolmea päivää pitempään. 
Arviointimenettelyllä pyritään parlamentin jäsenille esitettävän selkeän lausunnon 
aikaansaamiseen.
Parlamentaaristen valiokuntien jäseniä pyydetään ilmoittamaan kantansa suljetulla 
lippuäänestyksellä kahteen kysymykseen:
– soveltuuko nimetty ehdokas Euroopan komission jäseneksi,
– kykeneekö nimetty ehdokas täyttämään ne tehtävät, joihin häntä on ehdotettu?
Valiokunnat tekevät päätöksensä annettujen äänten enemmistön mukaisesti.
Toimivaltaisen valiokunnan puheenjohtaja/toimivaltaisten valiokuntien 
puheenjohtajat voivat näiden kahden äänestyksen jälkeen välittää 
ilmoitusluontoisesti parlamentin jäsenille kirjelmän kuulemista koskevista 
kommenteista. Toimivaltaisen valiokunnan/toimivaltaisten valiokuntien on 
hyväksyttävä kyseinen kirjelmä. Äänestysten tulos ja (mahdollinen) kirjelmä 
kommenteista esitetään puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin ovin. 
Keskustelun jälkeen puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajakokous 
julistavat kuulemisen päättyneeksi, elleivät he päätä pyytää lisätietoja. Äänestysten 
tulokset ja kirjelmät kommenteista julkistetaan kokouksen päätteeksi.

Or. fr
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