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Poprawkę złożył Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 8
Ustęp 1 punkt (e)

(e) Przesłuchania są organizowane wspólnie przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji. Konferencja Przewodniczących, po 
zasięgnięciu opinii Konferencji Przewodniczących Komisji, określa przebieg 
przesłuchań.
Trzy możliwości mogą mieć miejsce:
- portfel komisarza desygnowanego leży w kompetencjach jednej komisji 
parlamentarnej; w takim przypadku komisarz desygnowany jest przesłuchiwany 
wyłącznie przez tę komisję parlamentarną;
- portfel komisarza desygnowanego leży, w podobnych proporcjach, w 
kompetencjach kilku komisji parlamentarnych; w takim przypadku komisarz 
desygnowany jest przesłuchiwany wspólnie przez te komisje parlamentarne;
- portfel komisarza desygnowanego leży w znacznej części w kompetencjach jednej 
komisji parlamentarnej i w niewielkiej proporcji w kompetencjach jednej lub kilku 
innych komisji parlamentarnych; w takim przypadku komisarz desygnowany jest 
przesłuchiwany przez komisję najbardziej kompetentną, która zaprasza inną lub 
inne komisje parlamentarne do uczestniczenia w przesłuchaniu.
W sprawach dotyczących postanowień praktycznych zasięgana jest całkowicie opinia 
przewodniczącego-elekta Komisji.
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Poprawkę złożył Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 9
Ustęp 1 punkt (f)

(f) Komisje parlamentarne przedstawiają pytania pisemne do komisarzy desygnowanych 
odpowiednio wcześnie przed przesłuchaniami. Liczba rzeczowych pytań pisemnych 
jest ograniczona do pięciu dla każdej właściwej komisji parlamentarnej.

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 10
Ustęp 1 punkt (j)

(j) Komisje zbierają się bezzwłocznie po zakończeniu przesłuchań w celu dokonania 
oceny poszczególnych komisarzy desygnowanych. Posiedzenia te odbywają się przy 
drzwiach zamkniętych. W celu dokonania właściwej oceny konieczne może się 
okazać odbycie wielu posiedzeń. Procedura oceny każdego komisarza 
desygnowanego nie może przekraczać trzech dni. Celem procedury oceny jest 
sformułowanie jasnej opinii przeznaczonej dla wszystkich posłów.
W głosowaniu tajnym członkowie komisji parlamentarnych wypowiadają się w 
dwóch kwestiach:
- czy komisarz desygnowany jest zdolny do zasiadania w Komisji Europejskiej ?
- czy komisarz desygnowany jest zdolny do pełnienia funkcji, do której został 
zaproponowany ?
Komisje parlamentarne podejmują decyzję bezwzględną większością oddanych 
głosów.
W określonym przypadku, w następstwie tych dwóch głosowań jeden lub kilku 
przewodniczących właściwych komisji parlamentarnych może przedstawić, w celu 
poinformowania ogółu posłów, pismo z uwagami na temat przesłuchania. Pismo to 
musi być wyraźnie zatwierdzone przez jedną lub kilka właściwych komisji.
Wynik głosowania, jak również ewentualne pismo są przedstawione na wspólnym 
posiedzeniu Konferencji Przewodniczących oraz Konferencji Przewodniczących 
Komisji, odbywającym się przy drzwiach zamkniętych. W wyniku wymiany poglądów 
i po stwierdzeniu braku konieczności zasięgnięcia dodatkowych informacji 
Konferencja Przewodniczących oraz Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie przesłuchań.
Wyniki głosowania oraz pisma z uwagami są podane do wiadomości publicznej po 
zakończeniu tego posiedzenia;

Or. fr
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