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Förslag till resolution

Ändringsförslag från Jean-Louis Bourlanges

Ändringsförslag 8
Punkt 1, led e

e) Utfrågningarna skall anordnas gemensamt av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Talmanskonferensen beslutar, efter att 
utskottsordförandekonferensen hörts, om hur utfrågningarna skall genomföras. 
Det finns tre olika möjligheter, nämligen:
- om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar ett enda 

parlamentsutskotts behörighetsområde utfrågas den nominerade 
kommissionsledamoten enbart av detta utskott,

- om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar i ungefär lika stor 
omfattning flera parlamentsutskotts behörighetsområden utfrågas den 
nominerade kommissionsledamoten samtidigt av dessa utskott,

- om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar huvudsakligen ett 
parlamentsutskotts behörighetsområde och i mindre omfattning ett eller flera 
andra parlamentsutskotts behörighetsområden utfrågas den nominerade 
kommissionsledamoten av det utskott som huvudsakligen är behörigt, som 
inbjuder det andra parlamentsutskottet eller de parlamentsutskotten att delta i 
utfrågningen.
Den person som valts till ordförande för kommissionen skall rådfrågas fullt ut om 
de praktiska arrangemangen.
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Ändringsförslag från Jean-Louis Bourlanges

Ändringsförslag 9
Punkt 1, led f

f) Parlamentsutskotten skall översända skriftliga frågor till de nominerade
kommissionsledamöterna i god tid före utfrågningarna. Antalet skriftliga frågor skall 
vara högst fem per behörigt parlamentsutskott.

Or. fr

Ändringsförslag från Jean-Louis Bourlanges

Ändringsförslag 10
Punkt 1, led j

j) Utskotten skall utan dröjsmål sammanträda efter utfrågningen och göra en bedömning 
av de enskilda nominerade kommissionsledamöterna. Dessa sammanträden skall 
hållas inom stängda dörrar. 
Flera sammanträden kan vara nödvändiga för att genomföra 
bedömningsförfarandet.
- Bedömningsförfarandet för varje enskild nominerad kommissionsledamot får 

pågå i högst tre dagar. Syftet med bedömningsförfarandet är att bereda 
parlamentet som helhet möjlighet att bilda sig en klar uppfattning.

- Utskottsledamöterna får genom sluten omröstning uttala sig om följande två 
frågor:

- är den nominerade kommissionsledamoten lämpad att vara medlem av 
kommissionen?

- är den nominerade kommissionsledamoten lämpad att påta sig de uppgifter som 
ankommer på honom/henne?
Om så erfordras kan den behöriga utskottsordföranden eller de behöriga 
utskottsordförandena efter dessa två omröstningar lägga fram en skrivelse om 
iakttagelserna från utfrågningarna för att informera samtliga 
parlamentsledamöter. Denna skrivelse måste uttryckligen godkännas av det 
behöriga parlamentsutskottet eller de behöriga parlamentsutskotten. Resultatet 
av omröstningen samt den eventuella skrivelsen skall framläggas vid ett 
gemensamt sammanträde med talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, vilket äger rum inom stängda dörrar. Efter en 
diskussion förklarar talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen att 
utfrågningarna avslutats förutsatt att ytterligare uppgifter inte skall inhämtas.
Resultatet av omröstningen och skrivelserna med iakttagelserna offentliggörs vid 
slutet av detta möte.
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