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Amendement 4
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 99 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. Elke commissie verzoekt de 
voorgedragen kandidaat een verklaring af 
te leggen en vragen te beantwoorden. 

2. Elke commissie verzoekt de 
voorgedragen kandidaat een verklaring af 
te leggen en vragen te beantwoorden. De 
hoorzittingen worden georganiseerd op 
een manier die het mogelijk maakt dat de 
voorgedragen kandidaten alle relevante 
informatie aan het Parlement verstrekken. 
De bepalingen betreffende de organisatie 
van de hoorzittingen worden vastgelegd in 
een bijlage bij het Reglement.1

___________
1 Zie bijlage [XXX].

Or. en

Amendement 5
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 99 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. Bij wijziging van de toewijzing van de 
portefeuilles in de Commissie tijdens het 
mandaat worden de commissarissen 
verzocht te verschijnen voor de voor hun 
werkgebied bevoegde commissies.

6. Bij ingrijpende wijziging van de 
toewijzing van de portefeuilles in de 
Commissie tijdens het mandaat, zoals bij 
het voorzien in een vacature of bij 
toetreding van een nieuwe lidstaat,
worden de commissarissen verzocht te 
verschijnen voor de voor hun werkgebied 
bevoegde commissies overeenkomstig 
lid 2.

Or. en
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Amendement 6
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 99 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. Bij wijziging van de toewijzing van de 
portefeuilles in de Commissie tijdens het 
mandaat worden de commissarissen 
verzocht te verschijnen voor de voor hun 
werkgebied bevoegde commissies.

6. Bij ingrijpende wijziging van de 
toewijzing van de portefeuilles in de 
Commissie tijdens het mandaat, zoals bij
het voorzien in een vacature of bij de 
benoeming van een nieuwe commissaris 
na de toetreding van een nieuwe lidstaat,
worden de commissarissen verzocht te 
verschijnen voor de voor hun werkgebied 
bevoegde commissies overeenkomstig 
lid 2 en lid 2 bis.

Or. en

Amendement 7
Andrew Duff

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage XVI ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE XVI ter
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de 
Commissie
1. De volgende beginselen, criteria en 
modaliteiten zijn van toepassing voor de 
goedkeuring door het Parlement van de 
Commissie als college in zijn geheel:
(a) Beoordeling
Het Parlement beoordeelt de 
voorgedragen kandidaten op grond van 
hun algemene bekwaamheid, Europese 
inzet en onomstotelijk vaststaande 
onafhankelijkheid. Het beoordeelt voorts 
hun kennis van de hun toebedeelde 
portefeuille en hun communicatieve 
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vaardigheden.
Het Parlement houdt in het bijzonder 
rekening met het genderevenwicht. Het 
kan zich uitspreken over de verdeling van 
de portefeuilles door de gekozen 
voorzitter.
Het Parlement kan alle informatie 
inwinnen die voor zijn besluit over de 
geschiktheid van de voorgedragen 
kandidaten relevant is. Het verwacht 
volledige openbaarmaking van informatie 
betreffende hun financiële belangen.
(b) Hoorzittingen
Elke voorgedragen kandidaat wordt 
verzocht om voor een hoorzitting voor de 
bevoegde commissie of commissies te 
verschijnen. De hoorzittingen zijn 
openbaar.
De hoorzittingen worden gezamenlijk 
door de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. In geval van overlapping 
van portefeuilles worden passende 
regelingen getroffen om de desbetreffende 
commissies bij de procedure te betrekken. 
Er kunnen zich drie gevallen voordoen:
(i) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt onder het werkterrein van 
één enkele commissie; de voorgedragen 
kandidaat wordt in dat geval alleen door 
die commissie gehoord;
(ii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt in min of meer gelijke mate 
onder de werkterreinen van meerdere 
commissies; de voorgedragen kandidaat 
wordt in dat geval door die commissies 
gezamenlijk gehoord; en
(iii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt grotendeels onder het 
werkterrein van één enkele commissie en 
slechts marginaal onder de werkterreinen 
van een of meer andere commissies; de 
voorgedragen kandidaat wordt in dat 
geval gehoord door de ten principale 
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bevoegde commissie die de andere 
commissie of commissies uitnodigt aan de 
hoorzitting deel te nemen.
De gekozen voorzitter van de Commissie 
wordt uitvoerig over de organisatie 
geraadpleegd.
De commissies leggen de voorgedragen 
kandidaten tijdig voor de hoorzittingen 
schriftelijke vragen voor. Het aantal 
inhoudelijke schriftelijke vragen wordt 
beperkt tot vijf per bevoegde commissie.
De hoorzittingen vinden plaats onder 
omstandigheden en voorwaarden die de 
voorgedragen kandidaten identieke en 
eerlijke mogelijkheden bieden om zichzelf 
en hun standpunten te presenteren.
De voorgedragen kandidaten worden 
verzocht ter inleiding een mondelinge 
verklaring van ten hoogste twintig 
minuten af te leggen. De bedoeling van de 
hoorzittingen is een brede politieke 
dialoog tussen de voorgedragen 
kandidaten en de leden op gang te 
brengen. Vóór het einde van de 
hoorzitting moet de voorgedragen 
kandidaat in de gelegenheid worden 
gesteld een korte slotverklaring af te 
leggen.
(c) Evaluatie
Een van een index voorziene video-
opname van de hoorzittingen moet binnen 
vierentwintig uur voor het publiek 
beschikbaar zijn.
De commissies komen na de hoorzittingen 
onverwijld bijeen voor een evaluatie van 
de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 
met gesloten deuren plaats. De 
commissies worden verzocht zich erover 
uit te speken of de voorgedragen 
kandidaten volgens hen geschikt zijn om 
zitting te nemen in het college en om de 
hen toebedachte taken te vervullen. 
Indien de commissie er niet in slaagt ten 
aanzien van elk van deze twee punten 
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consensus te bereiken, brengt haar 
voorzitter in laatste instantie beide punten 
in geheime stemming. De 
evaluatieverklaringen worden openbaar 
gemaakt en toegelicht in een besloten 
gezamenlijke vergadering van de 
Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters. Na 
een gedachtewisseling en tenzij wordt 
besloten nadere informatie in te winnen, 
verklaren de Conferentie van voorzitters 
en de Conferentie van 
commissievoorzitters de hoorzittingen 
voor gesloten.
De gekozen voorzitter van de Commissie 
presenteert het college van voorgedragen 
kandidaten in zijn geheel tijdens een 
plenaire vergadering van het Parlement. 
De presentatie wordt gevolgd door een 
debat. Tot besluit van het debat kunnen 
fracties of ten minste veertig leden een 
ontwerpresolutie indienen. Na de 
stemming over de ontwerpresolutie, hecht 
het Parlement middels stemming al dan 
niet zijn goedkeuring aan de benoeming 
van de voorzitter en de voorgedragen 
kandidaten als college. Het Parlement 
besluit middels hoofdelijke stemming bij 
een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Het kan de stemming tot de 
volgende vergadering uitstellen.
2. Ingeval zich tijdens de ambtstermijn 
van de Commissie wijzigingen in haar 
samenstelling voordoen of ingeval van 
een ingrijpende herschikking van 
portefeuilles, zijn de volgende bepalingen 
van toepassing:
(a) Wanneer een post vrijkomt door 
ontslagneming, gedwongen terugtreden of 
overlijden, nodigt het Parlement de 
voorgedragen kandidaat onverwijld uit 
deel te nemen aan een hoorzitting 
waarvoor dezelfde modaliteiten als in lid 1 
gelden.
(b) In geval van toetreding van een 
nieuwe lidstaat nodigt het Parlement de 
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voorgedragen kandidaat uit 
overeenkomstig de in lid 1 vastgelegde 
modaliteiten aan een hoorzitting deel te 
nemen.
(c) In geval van een ingrijpende 
herschikking van portefeuilles worden de 
betrokken commissarissen uitgenodigd 
om vóór het aanvaarden van hun nieuwe 
verantwoordelijkheden voor de bevoegde 
commissies te verschijnen.
In afwijking van de procedure uit lid 1(c), 
derde alinea, wordt er, wanneer in de 
plenaire vergadering wordt gestemd over 
één enkele commissaris, geheim gestemd. 

Or. en

Dit amendement is ten dele gebaseerd op de resolutie van het Europees Parlement over de 
richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (PB C 285 E van 22.1.2006, 

blz. 137.
Eveneens wordt de frasering uit amendement 3 van het ontwerpverslag overgenomen, met 

wijzigingen aan:
lid 1 en de inleiding bij lid 2, die in dit amendement samengevoegd zijn, en letters d) en j); het 
inleidende deel van het huidige tweede lid (lid 3 uit amendement 3 van het ontwerpverslag); 

de laatste alinea van dit amendement, die nieuw is)

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld een geheime stemming te houden in het commissie-
stadium van het goedkeuringsproces, indien de commissie anders geen overeenstemming kan 
bereiken (lid , onder j), en wanneer in de plenaire vergadering wordt gestemd over de 
benoeming van één enkele commissaris (lid 2). Bovendien is er geen expliciete maximumduur 
meer voor de hoorzittingen (lid 1, onder d). 

Amendement 8
Costas Botopoulos

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage XVI ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE XVI ter
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Richtsnoeren voor de goedkeuring van de 
Commissie
1. De democratische 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
wordt door een open, eerlijk en coherent 
goedkeuringsproces in het Parlement, in 
het kader waarvan elke voor een 
commissarispost voorgedragen kandidaat 
het Parlement alle relevante informatie 
verstrekt, aanzienlijk versterkt.
2. Het Parlement heeft bijgevolg zijn 
goedkeuring gehecht aan de navolgende 
beginselen, criteria en modaliteiten voor 
de goedkeuring door het Parlement van 
de Commissie als college in zijn geheel:
(a) Beoordeling
Het Parlement beoordeelt de 
voorgedragen kandidaten op grond van 
hun algemene bekwaamheid, Europese 
inzet en onafhankelijkheid, en beoordeelt 
hun kennis van de hun toebedeelde 
portefeuille en hun communicatieve 
vaardigheden.
Het Parlement houdt in het bijzonder 
rekening met het genderevenwicht. Het 
kan zich uitspreken over de verdeling van 
de portefeuilles door de gekozen 
voorzitter.
Het Parlement kan alle informatie 
inwinnen die voor zijn besluit over de 
geschiktheid van de voorgedragen 
kandidaten relevant is. Het verwacht 
volledige openbaarmaking van informatie 
betreffende hun financiële belangen.
(b) Hoorzittingen
Elke voorgedragen kandidaat wordt 
verzocht om voor een hoorzitting van drie 
uur voor de bevoegde commissie of 
commissies te verschijnen. De 
hoorzittingen zijn openbaar.
De hoorzittingen worden gezamenlijk 
door de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd. In geval van overlapping 
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van portefeuilles worden passende 
regelingen getroffen om de desbetreffende 
commissies bij de procedure te betrekken. 
Er kunnen zich drie gevallen voordoen:
(i) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt onder het werkterrein van 
één enkele commissie; de voorgedragen 
kandidaat wordt in dat geval alleen door 
die commissie gehoord;
(ii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt in min of meer gelijke mate 
onder de werkterreinen van meerdere 
commissies; de voorgedragen kandidaat 
wordt in dat geval door die commissies 
gezamenlijk gehoord; en
(iii) de portefeuille van de voorgedragen 
kandidaat valt grotendeels onder het 
werkterrein van één enkele commissie en 
slechts marginaal onder de werkterreinen 
van een of meer andere commissies; de 
voorgedragen kandidaat wordt in dat 
geval gehoord door de ten principale 
bevoegde commissie die de andere 
commissie of commissies uitnodigt aan de 
hoorzitting deel te nemen.
De gekozen voorzitter van de Commissie 
wordt uitvoerig over de organisatie 
geraadpleegd.
De commissies leggen de voorgedragen 
kandidaten tijdig voor de hoorzittingen 
schriftelijke vragen voor.
De hoorzittingen vinden plaats onder 
omstandigheden en voorwaarden die de 
voorgedragen kandidaten identieke en 
eerlijke mogelijkheden bieden om zichzelf 
en hun standpunten te presenteren.
De voorgedragen kandidaten worden 
verzocht ter inleiding een mondelinge 
verklaring van ten hoogste twintig 
minuten af te leggen. De bedoeling van de 
hoorzittingen is een brede politieke 
dialoog tussen de voorgedragen 
kandidaten en de leden op gang te 
brengen. Vóór het einde van de 
hoorzitting moet de voorgedragen 
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kandidaat in de gelegenheid worden 
gesteld een korte slotverklaring af te 
leggen.
Evaluatie
Een van een index voorziene video-
opname van de hoorzittingen moet binnen 
vierentwintig uur voor het publiek 
beschikbaar zijn.
De commissies komen na de hoorzittingen 
onverwijld bijeen voor een evaluatie van 
de afzonderlijke voorgedragen 
kandidaten. Deze vergaderingen vinden 
met gesloten deuren plaats. De 
commissies worden verzocht zich erover 
uit te speken of de voorgedragen 
kandidaten volgens hen geschikt zijn om 
zitting te nemen in het college en om de 
hen toebedachte taken te vervullen. 
Indien de commissie er niet in slaagt ten 
aanzien van elk van deze twee punten 
consensus te bereiken, brengt haar 
voorzitter in laatste instantie beide punten 
in stemming. De evaluatieverklaringen 
worden openbaar gemaakt en toegelicht 
in een besloten gezamenlijke vergadering 
van de Conferentie van voorzitters en de 
Conferentie van commissievoorzitters. Na 
een gedachtewisseling en tenzij wordt 
besloten nadere informatie in te winnen, 
verklaren de Conferentie van voorzitters 
en de Conferentie van 
commissievoorzitters de hoorzittingen 
voor gesloten.
De gekozen voorzitter van de Commissie 
presenteert het college van voorgedragen 
kandidaten in zijn geheel tijdens een 
plenaire vergadering van het Parlement. 
De presentatie wordt gevolgd door een 
debat. Tot besluit van het debat kunnen 
fracties of ten minste veertig leden een 
ontwerpresolutie indienen. Na de 
stemming over de ontwerpresolutie, hecht 
het Parlement middels stemming al dan 
niet zijn goedkeuring aan de benoeming 
van de voorzitter en de andere 
voorgedragen kandidaten als college. Het 
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Parlement besluit middels hoofdelijke 
stemming bij een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Het kan de 
stemming tot de volgende vergadering 
uitstellen.
3. Ingeval zich tijdens de ambtstermijn 
van de Commissie wijzigingen in haar 
samenstelling of in de 
portefeuilleverdeling binnen de 
Commissie voordoen, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing:
(a) Wanneer een post vrijkomt door 
ontslagneming, gedwongen terugtreden of 
overlijden, nodigt het Parlement de 
voorgedragen kandidaat onverwijld uit 
deel te nemen aan een hoorzitting 
waarvoor dezelfde modaliteiten als in lid 1 
gelden.
(b) In geval van toetreding van een 
nieuwe lidstaat nodigt het Parlement de 
voorgedragen kandidaat uit 
overeenkomstig de in lid 1 vastgelegde 
modaliteiten aan een hoorzitting deel te 
nemen.
(c) In geval van een ingrijpende 
herschikking van portefeuilles worden de 
betrokken commissarissen uitgenodigd 
om vóór het aanvaarden van hun nieuwe 
verantwoordelijkheden voor de bevoegde 
commissies te verschijnen.

Or. en

(Dit amendement is ten dele gebaseerd op de resolutie van het Europees Parlement over de 
richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (PB C 285 E van 22.1.2006, 

blz. 137).
Eveneens wordt de frasering uit amendement 3 van het ontwerpverslag overgenomen, met 

wijzigingen aan letters a) en f) van lid 2)
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