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Priekšlikums rezolūcijai

Grozījumu iesniedza Jean-Louis Bourlanges

Grozījums Nr. 8
1. punkta e) daļa 

e) Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference kopīgi organizē 
uzklausīšanu. Komiteju priekšsēdētāju konference, pēc konsultēšanās ar 
Priekšsēdētāju konferenci, nosaka uzklausīšanas norisi. 
Ir iespējami trīs varianti :
- nozīmētā komisāra portfelī ietilpst tikai vienas parlamentārās komitejas 
kompetences; šajā gadījumā nozīmēto komisāru uzklausa vienīgi šī parlamentārā 
komiteja; 
- nozīmētā komisāra portfelis līdzīgās daļās apvieno vairāku parlamentāro komiteju 
kompetences; šajā gadījumā parlamentārās komitejas kopā uzklausa nozīmēto 
komisāru;
- nozīmētā komisāra portfelī ietilpst galvenokārt vienas parlamentārās komitejas 
kompetences, un tikai nedaudz kādas citas vai arī vairāku citu parlamentāro 
komiteju kompetences; šajā gadījumā nozīmēto komisāru uzklausa parlamentārā 
komiteja, kuras kompetences galvenokārt ietilpst viņa portfelī, un uz uzklausīšanu 
uzaicina arī citas attiecīgās komitejas. 

Ievēlētais komitejas priekšsēdētājs saņem plašu konsultāciju par visām darbībām. 

Or. fr



PE 357.790v01-00 2/2 AM\565637LV.doc

LV    Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Jean-Louis Bourlanges

Grozījums Nr. 9
1. punkta f) daļa 

f) Parlamentārās komitejas pirms uzklausīšanas savlaikus rakstiski iesniedz jautājumus 
komisāru amata kandidātiem. Kompetentā parlamentārā komiteja iesniedz ne vairāk 
kā piecus rakstiskus jautājumus. 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jean-Louis Bourlanges

Grozījums Nr. 10
1. punkta j) daļa 

j) Pēc uzklausīšanas komitejām nekavējoties ir jāsapulcējas, lai izvērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs ir slēgtas sanāksmes. Lai veiksmīgi veiktu izvērtēšanu, var būt 
pat vairākas sanāksmes. Katrai nozīmētā komisāra izvērtēšanai jānotiek ne ilgāk kā 
trīs dienās. Izvērtēšanas procedūras mērķis ir iespēja izteikt precīzu viedokli visiem 
Parlamenta deputātiem. 
Parlamentāro komiteju biedriem aizklātās vēlēšanās, izmantojot  biļetenus, ir jāpauž 
savs viedoklis par diviem jautājumiem :
- vai komisāra kandidāta spējas ir atbilstošas tam, lai darbotos Eiropas Komisijā,
- vai komisāra kandidāts spēs pildīt viņam paredzētās funkcijas. 
Parlamentārās komitejas pieņem lēmumu ar absolūto balsu vairākumu.
Vajadzības gadījumā pēc abiem šiem balsojumiem kompetentās parlamentārās 
komitejas priekšsēdētājs vai komiteju priekšsēdētāji, ar mērķi informēt Parlamenta 
deputātus, var iesniegt Parlamentam vēstuli par novērojumiem uzklausīšanas laikā. 
Kompetentajai komitejai vai komitejām ir skaidri jāapstiprina šī vēstule. 
Balsojuma rezultātus un, vajadzības gadījumā, vēstuli prezentē kopējas slēgtas 
Komiteju priekšsēdētāju konferences un Priekšsēdētāju konferences laikā. 
Pēc viedokļu apmaiņas un ar nosacījumu, ka nenolemj pieprasīt papildu 
informāciju, Komiteju priekšsēdētāju konference un Priekšsēdētāju konference 
paziņo uzklausīšanu par slēgtu.
Pēc šīs sanāksmes publisko balsojuma rezultātus un novērojumu vēstules. 
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