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Pakeitimą pateikė Jean-Louis Bourlanges

Pakeitimas 8
1 dalis, e punktas

e) Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. 
Pirmininkų sueiga, pasikonsultavusi su Komitetų pirmininkų sueiga, sprendžia dėl 
klausymų organizavimo tvarkos. Yra trys galimybės:
– jeigu paskirtojo Komisijos nario atsakomybė apima vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritį, jo išklauso tik to komiteto nariai; 
– jeigu paskirtojo Komisijos nario atsakomybė apima daugiau ar mažiau kelių 
Parlamento komitetų kompetencijos sritį, jo kartu išklauso tų komiteto nariai; 
– jeigu paskirtojo Komisijos nario atsakomybė apima iš esmės vieno komiteto 
kompetencijos sritį ir tik daug mažesniu mastu dar vieno ar kelių Parlamento 
komitetų kompetencijos sritį, jo išklauso atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto 
ar kitų komitetų nariai kviečiami dalyvauti klausyme.
Su išrinktuoju Komisijos pirmininku visiškai konsultuojamasi dėl praktinių susitarimų
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Pakeitimą pateikė Jean-Louis Bourlanges

Pakeitimas 9
1 dalis, f punktas

f) Parlamento komitetai tinkamu laiku prieš prasidedant klausymams raštu pateikia
klausimus paskirtiesiems Komisijos nariams. Vienas atsakingas Parlamento komitetas
raštu gali pateikti ne daugiau kaip penkis esminius klausimus.
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Pakeitimą pateikė Jean-Louis Bourlanges

Pakeitimas 10
1 dalis, j punktas

j) Komitetai susitinka nedelsiant po svarstymo ir įvertina paskirtuosius Komisijos narius. 
Šie posėdžiai yra uždari. Siekiant atlikti minėtą vertinimą gali prireikti kelių 
posėdžių. Kiekvieno paskirtojo Komisijos nario vertinimo procedūra neturėtų 
užtrukti ilgiau kaip 3 dienas. Vertinimo procedūra siekiama visiems Parlamento 
nariams pateikti aiškią nuomonę.
Parlamento komitetų nariai turės slaptu balsavimu pareikšti savo nuomonę dviem 
klausimais:
– ar paskirtasis Komisijos narys yra pakankamai kvalifikuotas kad taptų Europos 
Komisijos nariu?
– ar paskirtasis Komisijos narys turi kvalifikaciją, reikalingą pareigoms, į kurias jis 
paskirtas, eiti?
Komitetai sprendimą priima remdamiesi absoliučia balsų dauguma paremta 
nuomone.
Tam tikrais atvejais atsakingo (-ų) komiteto (-ų) pirmininkas (-ai) po šių dviejų 
balsavimų gali visiems Parlamento nariams parengti informacinį pranešimą, 
kuriame būtų pateikiamos pastabos apie klausymą. Balsavimo rezultatai ir 
pranešimas (jei parengiamas) pristatomi per Pirmininkų sueigos ir Komitetų 
pirmininkų sueigos bendrą uždarą posėdį. Po keitimosi nuomonėmis ir jeigu 
nenusprendžiama paprašyti daugiau informacijos Pirmininkų sueiga ir Komitetų 
pirmininkų sueiga paskelbia klausymų pabaigą.
Balsavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai viešai paskelbiami pasibaigus šiam 
posėdžiui.
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