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Tarkistus 4
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
99 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Valiokunta pyytää nimettyä ehdokasta
antamaan lausuman ja vastaamaan 
kysymyksiin.

2. Valiokunta pyytää komission 
jäsenehdokasta antamaan lausuman ja 
vastaamaan kysymyksiin. Kuulemiset 
järjestetään siten, että komission 
jäsenehdokkaat voivat antaa parlamentille 
kaikki asiaankuuluvat tiedot. Kuulemisten 
järjestämistä koskevat määräykset ovat 
työjärjestyksen liitteenä1.

Or. en

Tarkistus 5
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
99 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Jos komission jäsenten vastuualueet 
muuttuvat toimikauden aikana, heitä 
pyydetään saapumaan valiokuntiin, jotka 
vastaavat heidän toimialaansa kuuluvista 
asioista.

6. Jos komission jäsenten vastuualueet 
muuttuvat merkittävästi toimikauden 
aikana, esimerkiksi toimen täyttämisen tai 
uuden jäsenvaltion liittymisen 
seurauksena, heitä pyydetään saapumaan 
valiokuntiin, jotka vastaavat heidän 
toimialaansa kuuluvista asioista, 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

                                               
1 Katso liite [xxx].
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Tarkistus 6
Richard Corbett

Euroopan parlamentin työjärjestys
Rule 99 – paragraph 6

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Jos komission jäsenten vastuualueet 
muuttuvat toimikauden aikana, heitä 
pyydetään saapumaan valiokuntiin, jotka 
vastaavat heidän toimialaansa kuuluvista 
asioista.

6. Jos komission jäsenten vastuualueet 
muuttuvat merkittävästi toimikauden 
aikana, toimi täytetään tai uusi komission 
jäsen nimitetään jäsenvaltion liittymisen 
seurauksena, heitä pyydetään saapumaan 
valiokuntiin, jotka vastaavat heidän 
toimialaansa kuuluvista asioista, 2 ja 2a 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVI b (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE XVI b
Komission hyväksymistä koskevat 
suuntaviivat
1. Seuraavia periaatteita, perusteita ja 
järjestelyjä sovelletaan komission jäsenten 
koko kollegion alistamiseen parlamentin 
hyväksymisäänestykseen:
a) Arviointi
Parlamentti arvioi komission 
jäsenehdokkaita heidän yleisen 
pätevyytensä, Euroopan asiaan 
sitoutumisensa ja kiistattoman 
riippumattomuutensa perusteella. 
Arvioinnilla mitataan ehdokkaan tulevan 
erikoisalan tietämystä ja viestintätaitoja.
Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
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edustukseen. Se voi ilmaista mielipiteensä 
puheenjohtajaksi valitun esittämästä 
vastuualueiden jaosta.
Parlamentti voi pyytää mitä tahansa 
tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä 
päätöksen ehdokkaiden sopivuudesta. 
Parlamentti odottaa taloudellisia etuja 
koskevien täydellisten tietojen 
toimittamista.
b) Kuulemiset
Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan 
asiasta vastaavan valiokunnan tai 
valiokuntien kuulemistilaisuuteen. 
Kuulemiset ovat julkisia.
Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokous. Jos vastuualueet 
ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia 
järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:
i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen 
valiokunta kuulee jäsenehdokasta;
ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta; sekä
iii) jos komission jäsenehdokkaan 
tehtävät kuuluvat valtaosin yhden 
valiokunnan toimialaan ja vain 
vähäisessä määrin yhden tai useamman 
muun valiokunnan toimialaan, se 
valiokunta, jonka toimialaan ehdokkaan 
tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa 
ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen 
valiokunnan tai muut valiokunnat 
osallistumaan kuulemiseen.
Komission puheenjohtajaksi valittua 
henkilöä kuullaan perusteellisesti 
käytännön järjestelyjen suhteen.
Valiokunnat toimittavat kirjalliset 
kysymykset komission jäsenehdokkaille 
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hyvissä ajoin ennen kuulemisia. 
Vastuualuetta koskevien kirjallisten 
kysymysten määrä rajoitetaan viiteen 
kysymykseen asiasta vastaavaa 
valiokuntaa kohden.
Kuulemiset toimitetaan sellaisessa 
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa 
komission jäsenehdokkaat saavat 
tasapuolisen ja oikeudenmukaisen 
mahdollisuuden esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.
Komission jäsenehdokkaita pyydetään 
antamaan enintään 20 minuuttia kestävä 
suullinen avauspuheenvuoro. 
Kuulemistilaisuudessa pyritään 
monimuotoiseen komission 
jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten 
väliseen poliittiseen vuoropuheluun. 
Ennen tilaisuuden päättymistä komission 
jäsenehdokkaille annetaan mahdollisuus 
esittää lyhyt päätöspuheenvuoro.
c) Arviointi
Hakemistolla varustettu videonauhoitus 
kuulemisesta annetaan yleisön saataville 
vuorokauden kuluessa sen päättymisestä.
Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten 
komission jäsenehdokkaiden 
arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään 
suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään 
ilmoittamaan, ovatko jäsenehdokkaat 
valiokunnan mielestä päteviä kollegion 
jäseniksi sekä ovatko he päteviä 
hoitamaan niitä tehtäviä, joihin heidät on 
nimitetty. Mikäli valiokunta ei pääse 
yhteisymmärrykseen näiden kahden asian 
suhteen, valiokunnan puheenjohtaja 
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen 
äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot ovat julkisia, ja ne 
esitellään puheenjohtajakokouksen ja 
valiokuntien puheenjohtajien kokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään 
suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
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puheenjohtajien kokous julistavat 
kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä 
pyytää lisätietoja.
Komission puheenjohtajaksi valittu 
henkilö esittelee komission jäsenten koko 
kollegion parlamentin istunnossa. 
Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun 
päätteeksi poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen. Kun 
päätöslauselmaesityksestä on äänestetty, 
parlamentti äänestää siitä, hyväksyykö se 
komission puheenjohtajan ja komission 
jäsenehdokkaiden nimityksen. 
Parlamentti tekee päätöksensä 
nimenhuutoäänestyksellä annettujen 
äänten enemmistöllä. Se voi siirtää 
äänestyksen seuraavaan istuntoon.
2. Jos komission kokoonpano tai jäsenten 
vastuualueet muuttuvat merkittävästi 
toimikauden aikana, sovelletaan 
seuraavia järjestelyjä:
a) Jos toimi täytetään eroamisen, 
pakollisen eläkkeellesiirtymisen tai 
kuolemantapauksen johdosta, parlamentti 
pyytää viipymättä komission 
jäsenehdokasta osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
edellä 1 kohdassa.
b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, 
parlamentti kutsuu kyseisen komission 
jäsenehdokkaan osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
edellä 1 kohdassa.
c) Jos jäsenten vastuualueet muuttuvat 
merkittävästi, asianomaisia komission 
jäseniä pyydetään asiasta vastaavien 
valiokuntien kuultaviksi ennen kuin he 
alkavat hoitaa uusia velvollisuuksiaan.
Poikkeuksena 1 c kohdan kolmannessa 
alakohdassa määrättyyn menettelyyn 
yhden komission jäsenen nimityksen 
yhteydessä täysistunnossa toimitetaan 
salainen äänestys  
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Or. en

(Tarkistuksessa toistetaan osittain Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan 
komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista sanamuodot – EUVL C 285 E, 22.11.2006, 

s. 137)
Tarkistuksessa toistetaan lisäksi mietintöluonnoksen sisältämän tarkistuksen 3 sanamuoto 

seuraavin muutoksin:
1 kohta ja 2 kohdan johdanto-osa yhdistetään tässä tarkistuksessa ja d ja j kohta; 

tosiasiallisen 2 kohdan johdanto-osa (mietintöluonnoksen sisältämän tarkistuksen 3 vanha 3 
kohta); ja tämän tarkistuksen viimeinen alakohta, joka on uusi.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään ensimmäistä kertaa, että valiokuntavaiheessa toimitetaan salainen 
äänestys ensinnäkin siinä tapauksessa, että valiokunta ei muuten pääse yhteisymmärrykseen 
hyväksynnästä (1 kohdan j alakohta); ja toiseksi mikäli täysistunnossa äänestetään yhden 
komission jäsenen nimityksestä (2 kohta). Lisäksi kuulemistilaisuuksien kestolle ei ole asetettu 
selkeää aikarajoitusta (1 kohdan d alakohta). 

Tarkistus 8
Costas Botopoulos

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVI b (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE XVI b
Komission hyväksymistä koskevat 
suuntaviivat
1. Parlamentin avoin, oikeudenmukainen 
ja johdonmukainen hyväksymismenettely, 
jossa kukin komission jäsenehdokas 
ilmoittaa parlamentille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, lisää suuresti 
komission demokraattista vastuuta.
2. Parlamentti on näin ollen hyväksynyt 
seuraavat periaatteet, perusteet ja 
järjestelyt, jotka liittyvät komission 
jäsenten koko kollegion alistamiseen 
parlamentin hyväksymisäänestykseen:
a) Arviointi
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Parlamentti arvioi komission 
jäsenehdokkaita heidän yleisen 
pätevyytensä, Euroopan asiaan 
sitoutumisensa ja henkilökohtaisen 
riippumattomuutensa perusteella ja 
mittaa ehdokkaiden tulevan erikoisalan 
tietämystä ja viestintätaitoja.
Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen. Se voi ilmaista mielipiteensä 
puheenjohtajaksi valitun esittämästä 
vastuualueiden jaosta.
Parlamentti voi pyytää mitä tahansa 
tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä 
päätöksen ehdokkaiden sopivuudesta. 
Parlamentti odottaa taloudellisia etuja 
koskevien täydellisten tietojen 
toimittamista.
b) Kuulemiset
Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan 
asiasta vastaavan valiokunnan tai 
valiokuntien kuultavaksi kolme tuntia 
kestävän kuulemisen ajaksi. Kuulemiset 
ovat julkisia.
Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokous. Jos vastuualueet 
ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia 
järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:
i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen 
valiokunta kuulee jäsenehdokasta;
ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta; sekä
iii) jos komission jäsenehdokkaan 
tehtävät kuuluvat valtaosin yhden 
valiokunnan toimialaan ja vain 
vähäisessä määrin yhden tai useamman 
muun valiokunnan toimialaan, se 
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valiokunta, jonka toimialaan ehdokkaan 
tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa 
ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen 
valiokunnan tai muut valiokunnat 
osallistumaan kuulemiseen.
Komission puheenjohtajaksi valittua 
henkilöä kuullaan perusteellisesti 
käytännön järjestelyjen suhteen.
Parlamentin valiokunnat toimittavat 
kirjalliset kysymykset komission 
jäsenehdokkaille hyvissä ajoin ennen 
kuulemisia.
Kuulemiset toimitetaan sellaisessa 
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa 
komission jäsenehdokkaat saavat 
tasapuolisen ja oikeudenmukaisen 
mahdollisuuden esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.
Komission jäsenehdokkaita pyydetään 
antamaan enintään 20 minuuttia kestävä 
suullinen avauspuheenvuoro. 
Kuulemistilaisuudessa pyritään 
monimuotoiseen komission 
jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten 
väliseen poliittiseen vuoropuheluun. 
Ennen tilaisuuden päättymistä komission 
jäsenehdokkaille annetaan mahdollisuus 
esittää lyhyt päätöspuheenvuoro.
Arviointi
Hakemistolla varustettu videonauhoitus 
kuulemisesta annetaan yleisön saataville 
vuorokauden kuluessa sen päättymisestä.
Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten 
komission jäsenehdokkaiden 
arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään 
suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään 
ilmoittamaan, ovatko jäsenehdokkaat 
valiokunnan mielestä päteviä kollegion 
jäseniksi sekä ovatko he päteviä 
hoitamaan niitä tehtäviä, joihin heidät on 
nimitetty. Mikäli valiokunta ei pääse 
yhteisymmärrykseen näiden kahden asian 
suhteen, valiokunnan puheenjohtaja 
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
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kahdesta päätöksestä äänestyksen. 
Valiokunnan arviointilausunnot ovat 
julkisia, ja ne esitellään 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään 
suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokous julistavat 
kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä 
pyytää lisätietoja.
Komission puheenjohtajaksi valittu 
henkilö esittelee komission jäsenten koko 
kollegion parlamentin istunnossa. 
Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun 
päätteeksi poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen. Kun 
päätöslauselmaesityksestä on äänestetty, 
parlamentti äänestää siitä, hyväksyykö se 
komission puheenjohtajan ja muiden 
komission jäsenehdokkaiden nimityksen. 
Parlamentti tekee päätöksensä 
nimenhuutoäänestyksellä annettujen 
äänten enemmistöllä. Se voi siirtää 
äänestyksen seuraavaan istuntoon.
3. Jos komission kokoonpano tai jäsenten 
vastuualueet muuttuvat toimikauden 
aikana, sovelletaan seuraavia järjestelyjä:
a) Jos toimi täytetään eroamisen, 
pakollisen eläkkeellesiirtymisen tai 
kuolemantapauksen johdosta, parlamentti 
pyytää viipymättä komission 
jäsenehdokasta osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
edellä 1 kohdassa.
b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, 
parlamentti kutsuu kyseisen komission 
jäsenehdokkaan osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
edellä 1 kohdassa.
c) Jos jäsenten vastuualueet muuttuvat 
merkittävästi, asianomaisia komission 
jäseniä pyydetään asiasta vastaavien 
valiokuntien kuultaviksi ennen kuin he 
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alkavat hoitaa uusia velvollisuuksiaan.

Or. en

(Tarkistuksessa toistetaan osittain Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan 
komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista sanamuodot – EUVL C 285 E, 22.11.2006, 

s. 137)
Tarkistuksessa toistetaan lisäksi mietintöluonnoksen sisältämän tarkistuksen 3 sanamuoto 2 

kohdan a ja f alakohtaan tehdyin muutoksin.
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