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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean-Louis Bourlanges

Predlog spremembe 8
Odstavek 1, točka e

(e) Konferenca predsednikov in Konferenca predsednikov odborov skupaj organizirata 
predstavitve.Konferenca predsednikov po posvetovanju s Konferenco predsednikov 
odborov določi potek predstavitev.
Obstajajo tri možnosti:
- resor imenovanega komisarja se ujema s pristojnostmi enega samega 
parlamentarnega odbora; v tem primeru se imenovani komisar predstavi pred enim 
samim parlamentarnim odborom;
- resor imenovanega komisarja se v podobnem razmerju ujema s pristojnostmi več 
parlamentarnih odborov; v tem primeru se imenovani komisar predstavi pred 
parlamentarni odbori;
- resor imenovanega komisarja se v večini ujema s pristojnostmi enega 
parlamentarnega odbora in obrobno s pristojnostmi enega ali več ostalih 
parlamentarnih odborov; v tem primeru se imenovani komisar predstavi pred 
glavnim pristojnim parlamentarnim odborom, ki povabi enega ali več 
parlamentarnih odborov k sodelovanju na predstavitvi.

O praktičnih ukrepih se v celoti posvetuje z novoizvoljenim predsednikom Komisije;



PE 357.790v01-00 2 AM\565637SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean-Louis Bourlanges

Predlog spremembe 9
Odstavek 1, točka f

(f) parlamentarni odbori imenovanim komisarjem pred predstavitvijo v primernem času 
predložijo pisna vprašanja. Število vsebinskih pisnih vprašanj se omeji na pet vprašanj 
na pristojni parlamentarni odbor;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean-Louis Bourlanges

Predlog spremembe 10
Odstavek 1, točka j

(j) odbori se morajo sestati takoj po zaslišanju, da pripravijo oceno posameznih 
imenovanih komisarjev. Seje so zaprte za javnost. Za uspešno ocenjevanje je lahko 
potrebnih več sej. Postopek ocenjevanja vsakega imenovanega komisarja ne sme 
trajati več kot tri dni. Cilj postopka ocenjevanja je dati jasno mnenje vsem 
poslancem Parlamenta.
Člane parlamentarnih odborov se pozove, da se na tajnem glasovanju izrečejo o 
dveh vprašanjih:
- ali je imenovani komisar primeren za člana Evropske komisije?
- ali je imenovani komisar sposoben izpolnjevati naloge,ki naj bi jih opravljal?
Parlamentarni odbori odločajo z absolutno večino oddanih glasov.
Kadar je to primerno, lahko po teh dveh glasovanjih predsedniki pristojnih 
parlamentarnih odborov predložijo pismo s pripombami o ocenjevanju, namenjeno 
obveščanju vseh poslancev Parlamenta. Pismo mora izrecno odobriti pristojni 
parlamentarni odbor oz. pristojni parlamentarni odbori.
Izid glasovanja in morebitno pismo se predstavi na skupni seji Konference 

predsednikov in Konference predsednikov odborov, ki je zaprta za javnost. Ob koncu 
izmenjave mnenj in, če se ne odločita zahtevati dodatne informacije, Konferenca 
predsednikov in Konferenca predsednikov odborov razglasita zaključek predstavitev. 

Izidi glasovanj in pisma s pripombami se po koncu seje predstavijo javnosti.
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