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Τροπολογία 4
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Κάθε επιτροπή καλεί τον ορισθέντα 
υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις.

2. Κάθε επιτροπή καλεί τον ορισθέντα 
Επίτροπο να προβεί σε δήλωση και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι ακροάσεις 
οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
ορισθέντες Επίτροποι να παρέχουν στο 
Κοινοβούλιο κάθε σημαντική 
πληροφορία. Οι διατάξεις που διέπουν 
την οργάνωση των ακροάσεων εκτίθενται 
σε ένα παράρτημα στον Κανονισμό1.
1 Βλέπε Παράρτημα [XXX].

Or. en

Τροπολογία 5
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6. Σε περίπτωση μεταβολής των 
χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια της θητείας της, τα μέλη 
της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή 
αυτή καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον 
των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες 
με τους τομείς αρμοδιότητάς τους.

6. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής 
των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της 
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας 
της, όπως όταν πρόκειται για την 
πλήρωση κενής έδρας ή την προσχώρηση 
ενός νέου κράτους μέλους, τα μέλη της 
Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή 
καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον των 
επιτροπών που είναι επιφορτισμένες με 
τους τομείς αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. en
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Τροπολογία 6
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6. Σε περίπτωση μεταβολής των 
χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια της θητείας της, τα μέλη 
της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή 
αυτή καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον 
των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες 
με τους τομείς αρμοδιότητάς τους.

6. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής 
των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της 
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας 
της, πλήρωσης κενής έδρας ή ορισμού 
ενός νέου Επιτρόπου λόγω της 
προσχώρησης ενός νέου κράτους μέλους,
τα μέλη της Επιτροπής τα οποία αφορά η 
αλλαγή αυτή καλούνται να εμφανισθούν 
ενώπιον των επιτροπών που είναι 
επιφορτισμένες με τους τομείς 
αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 2α.

Or. en

Τροπολογία 7
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΧVΙ β (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI β
Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 
ψήφου έγκρισης προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
1. Για την παροχή ψήφου έγκρισης από 
το Κοινοβούλιο σε ολόκληρο το Σώμα της 
Επιτροπής ισχύουν οι ακόλουθες αρχές, 
τα ακόλουθα κριτήρια και οι ακόλουθες 
διατάξεις:
(α) Αξιολόγηση
Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες 
Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 
ικανότητες, την προσήλωσή τους στην 
ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαμφισβήτητη 
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ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις 
τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 
τις ικανότητές τους επικοινωνίας.
Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών. Μπορεί να εκφράσει την 
άποψή του για τη διάθεση των 
χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα 
πρόεδρο.
Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει 
οποιαδήποτε πληροφορία που είναι 
σημαντική για τη λήψη της απόφασής 
του όσον αφορά την καταλληλότητα των 
ορισθέντων Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που 
αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα.
(β) Ακροάσεις
Κάθε ορισθείς Επίτροπος καλείται να 
εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ή
αντίστοιχων επιτροπών για μία και μόνη 
ακρόαση. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές 
στο κοινό.
Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλοεπικαλύπτονται γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντίστοιχων αρμόδιων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:
(i) το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
μιας μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· 
στην περίπτωση αυτή, ο ορισθείς
Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση 
ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής 
αποκλειστικά·
(ii) το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος
Επιτρόπου εμπίπτει, στον ίδιο λίγο-πολύ 
βαθμό, στις αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην 
περίπτωση αυτή, ο ορισθείς Επίτροπος 
παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση ενώπιον 
αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών·
(iii) το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος
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Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών· 
στην περίπτωση αυτή, ο ορισθείς
Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση 
ενώπιον της κυρίως αρμόδιας επιτροπής,
η οποία προσκαλεί την άλλη επιτροπή ή 
τις λοιπές επιτροπές να λάβουν μέρος 
στην ακρόαση.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει 
πλήρη λόγο όσον αφορά τις πρακτικές 
ρυθμίσεις.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν 
από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των επί 
θεμάτων ουσίας γραπτών ερωτήσεων 
περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή.
Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.
Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. 
Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών 
του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους ορισθέντες Επιτρόπους να 
προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση.
(γ) Αξιολόγηση
Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.
Οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν 
αμέσως μετά τις ακροάσεις για να 
προβαίνουν στην αξιολόγηση των 
μεμονωμένων ορισθέντων Επιτρόπων. 
Αυτές οι συνεδριάσεις διεξάγονται 
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κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές 
καλούνται να δηλώσουν κατά πόσον οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία έχουν 
προταθεί. Εάν μια επιτροπή δεν 
κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως 
προς αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός 
της υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία ως τελευταία λύση. 
Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε 
κοινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, η οποία 
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 
Μετά από ανταλλαγή απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
ορισθέντων Επιτρόπων σε συνεδρίαση 
του Κοινοβουλίου. Την παρουσίαση 
ακολουθεί συζήτηση. Για την περάτωση 
της συζήτησης, οποιαδήποτε πολιτική 
ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές, 
μπορούν να υποβάλουν πρόταση 
ψηφίσματος. Μετά την ψηφοφορία 
σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος, το 
Κοινοβούλιο ψηφίζει προκειμένου να 
δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το 
διορισμό, ως συλλογικού οργάνου, του 
Προέδρου και των ορισθέντων 
Επιτρόπων. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 
με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 
ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση.
2. Σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση ή 
σημαντική ανακατανομής των 
χαρτοφυλακίων της Επιτροπής κατά τη 
θητεία της ισχύουν οι ακόλουθες 
ρυθμίσεις:
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(α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα 
λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης 
ή θανάτου, το Κοινοβούλιο καλεί 
αμελλητί τον ορισθέντα Επίτροπο να 
συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους 
όρους με εκείνους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1·
(β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους 
μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον 
ορισθέντα Επίτροπο του κράτους αυτού 
να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους 
ίδιους όρους με εκείνους που ορίζονται 
στην παράγραφο 1·
(γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής 
των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 
Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν 
ενώπιον των αντιστοίχων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών πριν 
αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες.
Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που 
θεσπίζεται στην παράγραφο 1 (γ), τρίτο 
εδάφιο, στην περίπτωση που η 
ψηφοφορία στην ολομέλεια αφορά έναν 
μόνο Επίτροπο διεξάγεται μυστική 
ψηφοφορία.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σελ. 137.
Υιοθετεί επίσης το κείμενο της τροπολογίας 3 που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο σχέδιο 

έκθεσης, τροποποιώντας τα εξής σημεία:

Παράγραφος 1 και εισαγωγή της παραγράφου 2– που συγχωνεύονται στην τροπολογία αυτή –
και τα στοιχεία (δ) και (ι)·εισαγωγή της νυν παραγράφου 2 (πρώην παράγραφος 3 της 

τροπολογίας 3 του σχεδίου έκθεσης)· και το τελευταίο εδάφιο της τροπολογίας αυτής το οποίο 
είναι νέο)

Αιτιολόγηση

Ως καινοτομία προτείνεται μια μυστική ψηφοφορία (1) στο στάδιο επιτροπής της διαδικασίας 
έγκρισης εάν η επιτροπή δεν μπορεί διαφορετικά να καταλήξει σε συμφωνία (παρ. 1, στοιχείο ι)· 
και (2) όταν η ολομέλεια αποφασίζει για τον ορισμό ενός και μόνον Επιτρόπου (παρ. 2). 
Επιπλέον δεν υπάρχει πλέον ρητός χρονικός περιορισμός της διάρκειας των ακροάσεων (παρ. 
1, στοιχείο δ)).
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Τροπολογία 8
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVI β (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI β
Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 
ψήφου έγκρισης προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
1. Η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής 
ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από την 
διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου η 
οποία είναι ανοικτή, δίκαιη και συνεπής, 
και στην οποία κάθε ορισθείς Επίτροπος 
γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως εκ 
τούτου εγκρίνει τις ακόλουθες αρχές, 
κριτήρια και ρυθμίσεις προκειμένου 
ολόκληρο το Σώμα της Επιτροπής να 
υπόκειται σε ψήφο συγκατάθεσης του 
Κοινοβουλίου:
(α) Αξιολόγηση
Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες 
Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 
ικανότητες, την προσήλωσή τους στην 
ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική
ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις 
τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 
τις ικανότητές τους επικοινωνίας.
Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών. Μπορεί να εκφράσει την άποψή 
του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων 
από τον εκλεγέντα πρόεδρο.
Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει 
οποιαδήποτε πληροφορία που είναι 
σημαντική για τη λήψη της απόφασής του 
όσον αφορά την καταλληλότητα των 
ορισθέντων Επιτροπών. Αναμένει πλήρη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
τα οικονομικά συμφέροντα.
(β) Ακροάσεις
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Κάθε ορισθείς Επίτροπος καλείται να 
εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των 
αντίστοιχων επιτροπών για μία και μόνη 
ακρόαση διάρκειας τριών ωρών. Οι 
ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό.
Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 
Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλοεπικαλύπτονται γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντίστοιχων αρμόδιων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:
(i) το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
μιας μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· 
στην περίπτωση αυτή, ο ορισθείς
Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση 
ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής 
αποκλειστικά·
(ii) το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος
Επιτρόπου εμπίπτει, στον ίδιο λίγο-πολύ 
βαθμό, στις αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην 
περίπτωση αυτή, ο ορισθείς Επίτροπος 
παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση ενώπιον 
αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών· 
και
(iii) το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην 
περίπτωση αυτή, ο ορισθείς Επίτροπος 
παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της 
κυρίως αρμόδιας επιτροπής η οποία 
προσκαλεί την άλλη επιτροπή ή τις λοιπές 
επιτροπές να λάβουν μέρος στην ακρόαση.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει 
πλήρη λόγο όσον αφορά τις πρακτικές 
ρυθμίσεις.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν 
γραπτές ερωτήσεις στους ορισθέντες 
Επιτρόπους εγκαίρως πριν από τις 
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ακροάσεις..
Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. 
Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των ορισθέντων
Επιτρόπων και των μελών του 
Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να επιτρέπεται στους 
ορισθέντες Επιτρόπους να προβαίνουν σε 
σύντομη τελική δήλωση·
(γ) Αξιολόγηση
Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.
Οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν 
αμέσως μετά τις ακροάσεις για να 
προβαίνουν στην αξιολόγηση των 
μεμονωμένων ορισθέντων Επιτρόπων. 
Αυτές οι συνεδριάσεις διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές 
καλούνται να δηλώσουν κατά πόσον οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία έχουν 
προταθεί. Εάν μια επιτροπή δεν 
κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως προς 
αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός της 
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
ψηφοφορία ως τελευταία λύση. Οι 
δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιούνται 
και παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση 
της Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών, η οποία διεξάγεται 
κεκλεισμένων των θυρών. Μετά από 
ανταλλαγή απόψεων, και εάν δεν 
αποφασισθεί να ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
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και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
ορισθέντων Επιτρόπων σε συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου. Την παρουσίαση ακολουθεί 
συζήτηση. Για την περάτωση της 
συζήτησης, οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ή 
τουλάχιστον σαράντα βουλευτές, μπορούν 
να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Μετά 
την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση 
ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο ψηφίζει 
προκειμένου να δώσει ή όχι τη 
συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 
συλλογικού οργάνου, του Προέδρου και 
των άλλων ορισθέντων Επιτρόπων. Το 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία 
των ψηφισάντων, σε ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
να αναβάλει την ψηφοφορία για την 
επόμενη συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση της 
Επιτροπής ή στην ανάθεση των 
χαρτοφυλακίων κατά τη θητεία της, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
(α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα 
λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης ή 
θανάτου, το Κοινοβούλιο, καλεί αμελλητί 
τον ορισθέντα Επίτροπο να συμμετάσχει σε 
ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με 
εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1·
(β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους 
μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον 
ορισθέντα Επίτροπο του κράτους αυτού να 
συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους 
όρους με εκείνους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1·
(γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των 
χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 
Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν 
ενώπιον των αντιστοίχων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών πριν 
αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες.

Or. en
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(Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σελ. 137.

Υιοθετεί επίσης το κείμενο της τροπολογίας 3 που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο σχέδιο 
έκθεσης, τροποποιώντας τα στοιχεία (α) και (στ) της παραγράφου 2).
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