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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Jean-Louis Bourlanges

Alteração 8
Nº 1, alínea e)

e) As audições serão realizadas, conjuntamente, pela Conferência dos Presidentes e pela 
Conferência dos Presidentes de Comissão. A Conferência dos Presidentes e a 
Conferência dos Presidentes de Comissão determinam o encadeamento temporal das 
audições.

São possíveis três situações:

- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se na esfera de competência de uma única 
comissão parlamentar; nesse caso, o Comissário indigitado é avaliado por uma só 
comissão parlamentar;

- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se, proporcionalmente, nas esferas de 
competência de várias comissões parlamentares; nesse caso, o Comissário indigitado 
é avaliado conjuntamente pelas comissões parlamentares pertinentes;

- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se primordialmente na esfera de 
competência de uma comissão parlamentar e marginalmente em uma ou várias 
outras esferas de competência de comissões parlamentares; nesse caso, o Comissário 
indigitado é avaliado pela comissão parlamentar competente a título principal que 
convidará as outras comissões parlamentares a participar na audição;

O Presidente eleito da Comissão será consultado acerca de todas as diligências práticas.

Or. fr
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Alteração apresentada por Jean-Louis Bourlanges
Alteração 9
Nº 1, alínea f)

f) As comissões parlamentares colocam perguntas escritas aos Comissários indigitados. 
O número de perguntas escritas específicas sobre a matéria será limitado a cinco por 
comissão parlamentar competente.

Or. fr

Alteração apresentada por Jean-Louis Bourlanges

Alteração 10
Nº 1, alínea j)

j) As comissões deverão reunir, sem delonga, após a audição a fim de procederem à 
avaliação de cada um dos candidatos. As reuniões de avaliação decorrerão à porta 
fechada. Poderão ser necessárias várias reuniões a fim de levar a bom termo a 
referida avaliação. O procedimento de avaliação de cada Comissário indigitado não 
poderá exceder três dias. O procedimento de avaliação tem por objectivo apresentar 
um parecer concreto aos deputados ao Parlamento.
Por via de escrutínio secreto, os membros das comissões parlamentares são 
convidados a pronunciar-se sobre duas questões:
- O Comissário indigitado revela aptidão para pertencer ao colégio de 

Comissários?
- O Comissário indigitado é apto para o exercício das funções que lhe estão 

destinadas?
As comissões parlamentares deliberam por maioria absoluta dos votos expressos.
Se pertinente, o presidente  ou os presidentes das comissões parlamentares 
competentes podem, na sequência dos dois votos referidos apresentar, para efeitos 
de informação do conjunto dos deputados, uma carta com observações acerca da 
audição. Esta carta deve ser explicitamente aprovada pela ou pelas comissões 
competentes. O resultado da votação, bem como a eventual carta são apresentados 
numa reunião conjunta da Conferência dos Presidentes e da Conferência dos 
Presidentes de Comissão que decorrerá à porta fechada. No termo da troca de pontos 
de vista e excepto se decidirem solicitar informações adicionais, a Conferência dos 
Presidentes e a Conferência dos Presidentes de Comissão declaram as audições 
encerradas.
O resultado das votações e as cartas contendo observações serão divulgados após a 
reunião.

Or. fr
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