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Amendamentul 4
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 2

Text în vigoare Amendament

2. Fiecare comisie invită candidatul 
desemnat să facă o declarație și să 
răspundă la întrebări. 

2. Fiecare comisie invită comisarul 
desemnat să facă o declarație și să 
răspundă la întrebări. Audierile sunt 
organizate într-un mod care să permită 
comisarilor desemnați să divulge 
Parlamentului toate informațiile 
necesare. Dispozițiile privind organizarea 
audierilor sunt stabilite într-o anexă a 
Regulamentului de procedură1.
1A se vedea anexa [XXX].

Or. en

Amendamentul 5
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 6

Text în vigoare Amendament

6. În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în cursul 
mandatului, comisarii vizați sunt invitați să 
se prezinte în fața comisiilor responsabile 
de domeniile de competență ale acestora. 

6. În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în mod substanțial
în cursul mandatului, cum ar fi în cazul 
ocupării unui loc vacant sau în cazul 
aderării unui nou stat, comisarii vizați 
sunt invitați să se prezinte în fața comisiilor 
responsabile de domeniile de competență 
ale acestora, în conformitate cu alineatul 
(2).

Or. en
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Amendamentul 6
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Articolul 99 – alineatul 6

Text în vigoare Amendament

6. În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în cursul 
mandatului, comisarii vizați sunt invitați să 
se prezinte în fața comisiilor responsabile 
de domeniile de competență ale acestora. 

6. În cazul în care, în cadrul Comisiei, 
portofoliile se schimbă în mod substanțial
în cursul mandatului, cum ar fi în cazul 
ocupării unui loc vacant sau numirii unui 
nou comisar ca urmare a aderării unui 
nou stat, comisarii vizați sunt invitați să se 
prezinte în fața comisiilor responsabile de 
domeniile de competență ale acestora, în 
conformitate cu alineatele (2) și (2a).

Or. en

Amendamentul 7
Andrew Duff

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa XVIb (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA XVIb
Orientări în vederea aprobării Comisiei 
Europene
1. Se aplică următoarele principii, criterii 
și măsuri pentru a supune întregul 
colegiu al Comisiei votului de aprobare al 
Parlamentului European:
(a) Evaluare
Parlamentul evaluează comisarii 
desemnați pe baza competenței generale, 
a angajamentului european și a 
independenței incontestabile a acestora.
Parlamentul evaluează cunoștințele legate 
de portofoliul potențial, precum și 
abilitățile de comunicare ale acestora.
Parlamentul acordă o atenție deosebită 
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echilibrului de gen. Acesta își poate 
exprima punctul de vedere cu privire la 
atribuirea diferitelor portofolii de către 
Președintele ales.
Parlamentul poate solicita toate 
informațiile relevante în vederea luării 
unei decizii cu privire la competența 
comisarilor desemnați. Parlamentul se 
așteaptă la divulgarea, fără rezerve, a 
informațiilor privind interesele financiare 
ale acestora.
(b) Audieri
Fiecare comisar desemnat este invitat să 
se prezinte în fața comisiei sau a 
comisiilor competente, pentru o audiere 
unică. Audierile sunt publice.
Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferința președinților și 
Conferința președinților de comisie. În 
cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situații:
(i) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competență al unei singure comisii 
parlamentare, comisarul desemnat este 
audiat(ă) doar de această comisie;
(ii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează, în 
proporții relativ egale, în domeniul de 
competență al mai multor comisii 
parlamentare, comisarul desemnat este 
audiat în comun de aceste comisii,
precum și
(iii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează în 
cea mai mare parte în domeniul de 
competență al unei comisii parlamentare, 
și doar într-o mică măsură în domeniul de 
competență al cel puțin unei alte comisii 
parlamentare, comisarul desemnat este 
audiat de principala comisie competentă, 
care va invita cealaltă comisie sau 
celelalte comisii să participe la audiere.
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Președintele ales al Comisiei este 
consultat pe deplin cu privire la aceste 
măsuri.
Comisiile prezintă comisarilor desemnați 
întrebări scrise, în timp util înainte de 
audieri. Numărul întrebărilor scrise de 
fond este limitat la cinci pentru fiecare 
comisie parlamentară competentă.
Audierile se desfășoară în circumstanțe și 
condiții care le oferă comisarilor 
desemnați posibilități egale și echitabile 
de a se prezenta și de a-și exprima 
opiniile.
Comisarii desemnați sunt invitați să facă 
o expunere orală introductivă, de 
maximum douăzeci de minute.
Desfășurarea audierilor vizează 
dezvoltarea unui dialog politic pluralist 
între comisarii desemnați și deputați.
Înainte de încheierea audierii, comisarilor 
desemnați li se acordă posibilitatea de a 
face o scurtă declarație finală.
(c) Evaluare
O înregistrare video indexată a audierilor 
este pusă la dispoziția publicului în 
termen de douăzeci și patru de ore.
Comisiile  se reunesc imediat după 
audiere pentru a proceda la evaluarea 
fiecărui comisar desemnat. Aceste 
reuniuni se desfășoară cu ușile închise.
Comisiile sunt invitate să se pronunțe 
dacă, în opinia lor, comisarii desemnați 
posedă competențele necesare pentru a fi 
membri ai colegiului și pentru a îndeplini 
sarcinile specifice pentru care au fost 
desemnați. În cazul în care comisia nu 
este în măsură să ajungă la un consens cu 
privire la aceste două aspecte, 
președintele acesteia supune, în ultimă 
instanță, cele două decizii la vot secret.
Declarațiile de evaluare ale comisiilor 
sunt făcute publice și prezentate în cadrul 
unei reuniuni comune a Conferinței 
președinților și a Conferinței președinților 
de comisie, care se desfășoară cu ușile 
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închise. În urma unui schimb de opinii, 
Conferința președinților și Conferința 
președinților de comisie declară audierile 
încheiate, cu excepția cazului în care 
acestea decid să solicite informații 
suplimentare.
Președintele ales al Comisiei prezintă 
întregul colegiu al comisarilor desemnați 
în cadrul unei ședințe a Parlamentului.
Prezentarea este urmată de o dezbatere.
La încheierea dezbaterii, orice grup 
politic sau un număr de cel puțin 
patruzeci de deputați pot depune o 
propunere de rezoluție. După votarea 
propunerii de rezoluție, Parlamentul 
decide prin vot dacă aprobă sau nu 
numirea, în calitate de organ, a 
Președintelui și a comisarilor desemnați.
Parlamentul decide cu majoritatea 
voturilor exprimate, prin apel nominal.
Acesta poate amâna votul pentru 
următoarea ședință.
2. Următoarele dispoziții se aplică în cazul 
unei modificări în componența Comisiei 
sau a reatribuirii substanțiale a unor 
portofolii în cursul mandatului său:
(a) În cazul în care este necesară 
ocuparea unui loc vacant, în urma unei 
demisii, pensionări obligatorii sau a unui 
deces, Parlamentul, acționând prompt, 
invită comisarul desemnat să participe la 
o audiere, în condițiile prevăzute la 
alineatul (1).
(b) în cazul aderării unui nou stat, 
Parlamentul invită comisarul desemnat să 
participe la o audiere, în condițiile 
prevăzute la alineatul (1).
(c) în cazul unei modificări substanțiale a 
portofoliilor, comisarii în cauză sunt 
invitați să se prezinte în fața comisiilor 
interesate înainte de preluarea noilor lor 
responsabilități.
Prin derogare de la procedura prevăzută 
la alineatul (1) litera (c) al treilea 
paragraf, atunci când votul în ședința 
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plenară privește numirea uni singur 
comisar, votul este secret. 

Or. en

(This amendment partly reproduces the wording of the European Parliament resolution on 
guidelines for the approval of the Commission – OJ C 285 E, 22.11.2006, p. 137.

It also reproduces the wording of Amendment 3 included in the correspondent draft report, 
with changes in:

Paragraph 1 and introductory part of Paragraph 2 –which become merged in this 
amendment– and points (d) and (j); introductory part of actual Paragraph 2 (old paragraph 3 
in the amendment 3 of the draft report); and the last subparagraph of this amendment which 

is new)

Justificare

By way of innovation, it proposes a vote by secret ballot (1) at the committee stage of the 
approval process when the committee cannot otherwise reach an agreement (para. 1(j)); and 
(2) when the plenary decides on the appointment of a single Commissioner (para. 2). Further, 
there is now no explicit time limit for the duration of the hearings (para. 1(d)). 

Amendamentul 8
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului
Anexa XVIb (nouă)

Text în vigoare Amendament

ANEXA XVIb
Orientări în vederea aprobării Comisiei 
Europene
1. Responsabilitatea democratică a 
Comisiei este consolidată în mare măsură 
de o procedură de aprobare parlamentară, 
care este deschisă, echitabilă și 
consecventă, și în cadrul căreia fiecare 
comisar desemnat prezintă Parlamentului 
toate informațiile relevante.
2. Parlamentul a adoptat, prin urmare, 
următoarele principii, criterii și măsuri 
pentru a supune întregul colegiu al 
Comisiei votului său de aprobare:
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(a) Evaluare
Parlamentul evaluează comisarii 
desemnați pe baza competenței generale, 
a angajamentului european și a 
independenței personale, evaluând 
cunoștințele acestora legate de portofoliul 
potențial, precum și abilitățile de 
comunicare.
Parlamentul acordă o atenție deosebită 
echilibrului de gen. Acesta își poate 
exprima punctul de vedere cu privire la 
atribuirea diferitelor portofolii de către 
Președintele ales.
Parlamentul poate solicita toate 
informațiile relevante în vederea luării 
unei decizii cu privire la competența 
comisarilor desemnați. Parlamentul se 
așteaptă la divulgarea, fără rezerve, a 
informațiilor privind interesele financiare 
ale acestora.
(b) Audieri
Fiecare comisar desemnat este invitat să 
se prezinte în fața comisiei sau a 
comisiilor competente, pentru o audiere 
unică de trei ore. Audierile sunt publice.
Audierile sunt organizate, în comun, de 
către Conferința președinților și 
Conferința președinților de comisie. În 
cazul portofoliilor mixte, se iau măsurile 
necesare pentru asocierea comisiilor 
competente. Există trei situații:
(i) în cazul în care portofoliul comisarului 
desemnat se încadrează în domeniul de 
competență al unei singure comisii 
parlamentare, comisarul desemnat este 
audiat(ă) doar de această comisie;
(ii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează, în 
proporții relativ egale, în domeniul de 
competență al mai multor comisii 
parlamentare, comisarul desemnat este 
audiat în comun de aceste comisii,
precum și
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(iii) în cazul în care portofoliul 
comisarului desemnat se încadrează în 
cea mai mare parte în domeniul de 
competență al unei comisii parlamentare, 
și doar într-o mică măsură în domeniul de 
competență al cel puțin unei alte comisii 
parlamentare, comisarului desemnat este 
audiat de principala comisie competentă, 
care va invita cealaltă comisie sau 
celelalte comisii să participe la audiere.
Președintele ales al Comisiei este 
consultat pe deplin cu privire la aceste 
măsuri.
Comisiile parlamentare prezintă 
comisarilor desemnați întrebări scrise, în 
timp util înainte de audieri.
Audierile se desfășoară în circumstanțe și 
condiții care le oferă comisarilor 
desemnați posibilități egale și echitabile 
de a se prezenta și de a-și exprima 
opiniile.
Comisarii desemnați sunt invitați să facă 
o expunere orală introductivă, de 
maximum douăzeci de minute.
Desfășurarea audierilor vizează 
dezvoltarea unui dialog politic pluralist 
între comisarii desemnați și deputați.
Înainte de încheierea audierii, comisarilor 
desemnați li se acordă posibilitatea de a 
face o scurtă declarație finală.
Evaluare
O înregistrare video indexată a audierilor 
este pusă la dispoziția publicului în 
termen de douăzeci și patru de ore.
Comisiile  se reunesc imediat după 
audiere pentru a proceda la evaluarea 
fiecărui comisar desemnat. Aceste 
reuniuni se desfășoară cu ușile închise.
Comisiile sunt invitate să se pronunțe 
dacă, în opinia lor, comisarii desemnați 
posedă competențele necesare pentru a fi 
membri ai colegiului și pentru a îndeplini 
sarcinile specifice pentru care au fost 
desemnați. În cazul în care comisia nu 
este în măsură să ajungă la un consens cu 
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privire la aceste două aspecte, 
președintele acesteia supune, în ultimă 
instanță, cele două decizii la vot.
Declarațiile de evaluare ale comisiilor 
sunt făcute publice și prezentate în cadrul 
unei reuniuni comune a Conferinței 
președinților și a Conferinței președinților 
de comisie, care se desfășoară cu ușile 
închise. În urma unui schimb de opinii, 
Conferința președinților și Conferința 
președinților de comisie declară audierile 
încheiate, cu excepția cazului în care 
acestea decid să solicite informații 
suplimentare.
Președintele ales al Comisiei prezintă 
întregul colegiu al comisarilor desemnați 
în cadrul unei ședințe a Parlamentului.
Prezentarea este urmată de o dezbatere.
La încheierea dezbaterii, orice grup 
politic sau un număr de cel puțin 
patruzeci de deputați pot depune o 
propunere de rezoluție. După votarea 
propunerii de rezoluție, Parlamentul 
decide prin vot dacă aprobă sau nu 
numirea, în calitate de organ, a 
Președintelui și a celorlalți comisari 
desemnați. Parlamentul decide cu 
majoritatea voturilor exprimate, prin apel 
nominal. Acesta poate amâna votul 
pentru următoarea ședință.
3. Următoarele dispoziții se aplică în cazul 
unei modificări în componența Comisiei 
sau a atribuirii unor portofolii în cursul 
mandatului său:
(a) În cazul în care este necesară 
ocuparea unui loc vacant, în urma unei 
demisii, pensionări obligatorii sau a unui 
deces, Parlamentul, acționând prompt, 
invită comisarul desemnat să participe la 
o audiere, în condițiile prevăzute la 
alineatul (1).
(b) în cazul aderării unui nou stat, 
Parlamentul invită comisarul desemnat să 
participe la o audiere, în condițiile 
prevăzute la alineatul (1).
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(c) în cazul unei modificări substanțiale a 
portofoliilor, comisarii în cauză sunt 
invitați să se prezinte în fața comisiilor 
interesate înainte de preluarea noilor lor 
responsabilități.

Or. en

(This amendment partly reproduces the wording of the European Parliament resolution on 
guidelines for the approval of the Commission – OJ C 285 E, 22.11.2006, p. 137.

It also reproduces the wording of Amendment 3 included in the correspondent draft report, 
with changes in points (a) and (f) of Paragraph 2)
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