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Amendement ingediend door Jean-Louis Bourlanges
Amendement 8
Paragraaf 1, punt (e)

(e) De hoorzittingen worden gezamenlijk georganiseerd door de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters. De Conferentie van 
voorzitters bepaalt, na raadpleging van de Conferentie van commissievoorzitters, het 
verloop van de hoorzittingen.
Er kunnen zich drie gevallen voordoen :
- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt onder het werkterrein van een 
enkele parlementaire commissie; in dat geval wordt de kandidaat-commissaris 
alleen gehoord door die parlementaire commissie;
- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt in gelijke proporties onder de 
werkterreinen van meerdere parlementaire commissies; in dat geval wordt de 
kandidaat-commissaris gehoord door die parlementaire commissies gezamenlijk;
- de portefeuille van de kandidaat-commissaris valt grotendeels onder het 
werkterrein van een enkele parlementaire commissie en zijdelings onder de 
werkterreinen van een of meer andere parlementaire commissies; in dat geval wordt 
de kandidaat-commissaris gehoord door de ten principale bevoegde parlementaire 
commissie die de andere parlementaire commissie of commissies uitnodigt om deel 
te nemen aan de hoorzitting.
De verkozen voorzitter van de Commissie wordt ten volle geraadpleegd met 
betrekking tot de organisatie.
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Amendement ingediend door Jean-Louis Bourlanges

Amendement 9
Paragraaf 1, punt (f)

(f) De parlementaire commissies leggen de kandidaat-commissarissen tijdig voor de 
hoorzittingen schriftelijke vragen voor. Het aantal inhoudelijke schriftelijke vragen 
wordt beperkt tot vijf per bevoegde parlementaire commissie.
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Amendement ingediend door Jean-Louis Bourlanges

Amendement 10
Paragraaf 1, punt (j)

(j) De commissies komen na de hoorzitting onverwijld bijeen voor het maken van hun 
evaluatie van de individuele kandidaat-commissarissen. Deze vergaderingen vinden 
achter gesloten deuren plaats. Er kunnen meerdere vergaderingen noodzakelijk zijn 
om de evaluatie tot een goed einde te brengen. De evaluatieprocedure voor elke 
kandidaat-commissaris mag niet langer dan drie dagen in beslag nemen. De 
evaluatieprocedure heeft ten doel alle leden van het Parlement te voorzien van een 
duidelijk advies.
De leden van de parlementaire commissies wordt gevraagd zich bij geheime 
stemming uit te spreken over twee vragen:
- is de kandidaat-commissaris geschikt om zitting te nemen in de Europese 
Commissie?
- is de kandidaat-commissaris geschikt om de hem of haar toebedachte taken te 
vervullen?
De parlementaire commissies besluiten bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen.
Eventueel kan de voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie of kunnen de 
voorzitters van de bevoegde parlementaire commissies na deze twee stemmingen de 
leden van het Parlement ter informatie een brief met kanttekeningen bij de 
hoorzitting voorleggen. Deze brief moet uitdrukkelijk door de bevoegde commissie(s) 
zijn goedgekeurd.
Het resultaat van de stemmingen en de eventuele brief worden ingediend op een 
gezamenlijke vergadering van de Conferentie van voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters die achter gesloten deuren plaatsvindt. Na een 
gedachtewisseling en tenzij wordt besloten nadere informatie te vragen, verklaren de 
Conferentie van voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters de 
hoorzittingen voor gesloten.
Het resultaat van de stemmingen en de brieven met kanttekeningen worden na deze 
vergadering openbaar gemaakt.
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