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Predlog spremembe 4
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99 - odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Odbor kandidata povabi, da poda izjavo 
in odgovarja na vprašanja. 

2. Odbor kandidata za komisarja povabi, 
da poda izjavo in odgovarja na vprašanja. 
Predstavitve so organizirana tako, da 
kandidati za komisarja Parlamentu lahko 
razkrijejo vse ustrezne informacije. 
Določbe o organizaciji teh predstavitev so 
določene v prilogi Poslovnika1.
1 Glej prilogo [XXX].

Or. en

Predlog spremembe 5
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99 - odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

6. V primeru sprememb razdelitve 
delovnih področij in odgovornosti med 
trajanjem mandata Komisije so zadevni 
komisarji povabljeni, da se predstavijo 
odborom, ki so pristojni za njihova 
področja. 

6. V primeru bistvene spremembe
razdelitve delovnih področij in 
odgovornosti med trajanjem mandata 
Komisije ter pri zapolnitvi prostih mest ali 
pristopu nove članice so zadevni komisarji 
povabljeni, da se predstavijo odborom, ki 
so pristojni za njihova področja v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 6
Richard Corbett

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99 - odstavek 6
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

6. V primeru sprememb razdelitve 
delovnih področij in odgovornosti med 
trajanjem mandata Komisije so zadevni 
komisarji povabljeni, da se predstavijo 
odborom, ki so pristojni za njihova 
področja. 

6. V primeru bistvene spremembe
razdelitve delovnih področij in 
odgovornosti med trajanjem mandata 
Komisije ter pri zapolnitvi prostih mest ali 
imenovanju novega komisarja po pristopu 
nove članice so zadevni komisarji 
povabljeni, da se predstavijo odborom, ki 
so pristojni za njihova področja v skladu z 
odstavkoma 2 in 2a.

Or. en

Predlog spremembe 7
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVI b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

PRILOGA XVI b
Smernice za odobritev Komisije
1. Naslednja načela, merila in ukrepi se 
uporabljajo za to, da se celoten kolegij 
Komisije potrdi z glasovanjem:
(a) Ocenjevanje
Parlament oceni kandidate za komisarja 
na osnovi njihove splošne usposobljenosti, 
evropske zavezanosti in nedvomne 
neodvisnosti. Oceni znanje o njihovem 
predvidenem delovnem področju in 
njihove komunikacijske sposobnosti.
Parlament posveti posebno pozornost 
uravnoteženi zastopanosti spolov. Lahko
se izreče o razporeditvi odgovornosti za 
posamezna delovna področja, ki jo določi 
novoizvoljeni predsednik.
Parlament lahko poišče vse informacije, 
pomembne za sprejetje odločitve glede 
sposobnosti kandidata za komisarja. 
Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki 
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se nanašajo na njihove finančne interese.
(b) Predstavitve
Vsak kandidat za komisarja je povabljen, 
da pred ustreznim odborom ali odbori 
nastopi s predstavitvijo. Predstavitve so 
javne.
Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Kjer se delovna 
področja prekrivajo, se primerno uredi 
pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo 
tri možnosti:
(i) če se delovno področje kandidata za 
komisarja ujema s pristojnostmi enega 
odbora, se kandidat predstavi le pred tem 
odborom;
(ii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več odborov, se kandidat 
predstavi pred vsemi temi odbori hkrati; 
ter
(iii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja pretežno ujema s pristojnostmi 
enega parlamentarnega odbora in le v 
manjši meri s pristojnostmi enega ali več 
drugih odborov, se kandidat predstavi 
pred glavnim pristojnim odborom, ki 
povabi drugi odbor ali druge odbore, da se 
udeleži(jo) predstavitve.
O ukrepih se v celoti posvetuje z 
novoizvoljenim predsednikom Komisije.
Odbori kandidatom za komisarja pred 
predstavitvijo pravočasno predložijo pisna 
vprašanja. Število vsebinskih pisnih 
vprašanj se omeji na pet vprašanj na 
pristojni odbor.
Predstavitve se izvedejo v okoliščinah in 
pod pogoji, ki nudijo kandidatom za 
komisarja enako in pošteno priložnost za 
predstavitev sebe in svojih mnenj.
Kandidata za komisarja se povabi, da 
poda uvodno ustno izjavo, ki ne traja več 
kot dvajset minut. Namen izvajanja 
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predstavitev je razvoj pluralističnega 
političnega dialoga med kandidati za 
komisarja in poslanci. Pred koncem 
predstavitve lahko kandidati za komisarja 
podajo kratko sklepno izjavo.
(c) Ocena
Indeksiran video posnetek predstavitev je 
javnosti na voljo v štiriindvajsetih urah.
Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, za katere so bili 
imenovani. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti 
nadaljnjih informacij.
Novoizvoljeni predsednik Komisije 
predstavi celoten kolegij kandidatov za 
komisarja na zasedanju Parlamenta. 
Predstavitvi sledi razprava. Ob zaključku 
razprave lahko vsaka politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev vloži predlog 
resolucije. Po glasovanju o predlogu 
resolucije Parlament glasuje, ali naj 
potrdi imenovanje organa, ki ga 
sestavljajo predsednik in kandidati za 
komisarja. Parlament odloča z večino 
oddanih glasov, s poimenskim 
glasovanjem. Parlament lahko glasovanje 
preloži na naslednjo sejo.
2. V primeru spremembe sestave ali 
bistvene spremembe razporeditve delovnih 
področij Komisije v času njenega mandata 



AM\721272SL.doc 7/11 PE405.895v01-00

SL

se izvedejo naslednji ukrepi:
(a) Če je treba zapolniti mesto, ki se je 
izpraznilo zaradi odstopa, razrešitve ali 
smrti, Parlament v najkrajšem času 
povabi kandidata za komisarja, da se 
udeleži predstavitve pod enakimi pogoji, 
kot so določeni v odstavku 1.
(b) V primeru pristopa nove države 
članice, Parlament povabi kandidata za 
komisarja iz te države, da se udeleži 
predstavitve pod enakimi pogoji, kot so 
določeni v odstavku 1.
(c) V primeru bistvene prerazporeditve 
delovnih področij se zadevne komisarja 
povabi, da se predstavijo ustreznim 
odborom, preden prevzamejo svoje nove 
odgovornosti.
Z odstopanjem od postopka, določenega v 
odstavku 1(c), tretjem pododstavku, je 
glasovanje na plenarnem zasedanju, ko 
zadeva imenovanje enega komisarja, 
tajno. 

Or. en

(Ta predlog spremembe delno povzema besedilo resolucije Evropskega parlamenta o 
smernicah za potrditev Komisije – UL C 285 E, 22.11.2006, str. 137.

Povzema tudi besedilo predloga spremembe 3, vključenega v osnutek poročila, s 
spremembami pri:

odstavku 1 in uvodnem delu odstavka 2 – ki sta v tem predlogu spremembe združena – ter 
točkah (d) in (j); uvodnem delu odstavka 2 (prej odstavek 3 v predlogu spremembe 3 osnutka 

poročila); in zadnjem pododstavku tega predloga spremembe, ki je nov)

Obrazložitev

Novost je predlagano tajno glasovanje (1) na stopnji odbora v postopku odobritve, če odbor 
drugače ne more doseči soglasja (odstavek 1(j)) in (2), ko se na plenarnem zasedanju odloča 
o imenovanju enega komisarja (odstavek 2). Poleg tega ni določene časovne omejitve za 
trajanje predstavitev (odstavek 1(d)).
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Predlog spremembe 8
Costas Botopoulos

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVI b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

PRILOGA XVI b
Smernice za odobritev Komisije
1. Demokratična odgovornost Komisije je 
močno povečana s postopkom odobritve 
Parlamenta, ki je odprt, pošten in 
dosleden ter v katerem vsak kandidat za 
komisarja Parlamentu posreduje vse 
ustrezne podatke.
2. Parlament je zato sprejel naslednja 
načela, merila in ukrepe za to, da se 
celoten kolegij Komisije potrdi z 
glasovanjem:
(a) Ocenjevanje
Parlament oceni kandidate za komisarja 
na osnovi njihove splošne usposobljenosti, 
evropske zavezanosti in osebne 
neodvisnosti ter oceni znanje o njihovem 
predvidenem delovnem področju in 
njihove komunikacijske sposobnosti.
Parlament posveti posebno pozornost 
uravnoteženi zastopanosti spolov. Lahko 
se izreče o razporeditvi odgovornosti za 
posamezna delovna področja, ki jo določi 
novoizvoljeni predsednik.
Parlament lahko poišče vse informacije, 
pomembne za sprejetje odločitve glede 
sposobnosti kandidata za komisarja. 
Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki 
se nanašajo na njihove finančne interese.
(b) Predstavitve
Vsak kandidat za komisarja je povabljen, 
da pred ustreznim odborom ali odbori 
nastopi s tri ure dolgo predstavitvijo. 
Predstavitve so javne.
Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
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predsednikov odborov. Kjer se delovna 
področja prekrivajo, se primerno uredi 
pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo 
tri možnosti:
(i) če se delovno področje kandidata za 
komisarja ujema s pristojnostmi enega 
odbora, se kandidat predstavi le pred tem 
odborom;
(ii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več odborov, se kandidat 
predstavi pred vsemi temi odbori hkrati; 
ter
(iii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja pretežno ujema s pristojnostmi 
enega parlamentarnega odbora in le v 
manjši meri s pristojnostmi enega ali več 
drugih odborov, se kandidat predstavi 
pred glavnim pristojnim odborom, ki 
povabi drugi odbor ali druge odbore, da se 
udeleži(jo) predstavitve.
O ukrepih se v celoti posvetuje z 
novoizvoljenim predsednikom Komisije.
Parlamentarni odbori kandidatom za 
komisarja pred predstavitvijo pravočasno 
predložijo pisna vprašanja.
Predstavitve se izvedejo v okoliščinah in 
pod pogoji, ki nudijo kandidatom za 
komisarja enako in pošteno priložnost za 
predstavitev sebe in svojih mnenj.
Kandidata za komisarja se povabi, da 
poda uvodno ustno izjavo, ki ne traja več 
kot dvajset minut. Namen izvajanja 
predstavitev je razvoj pluralističnega 
političnega dialoga med kandidati za 
komisarja in poslanci. Pred koncem 
predstavitve lahko kandidati za komisarja 
podajo kratko sklepno izjavo.
Ocena
Indeksiran video posnetek predstavitev je 
javnosti na voljo v štiriindvajsetih urah.
Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
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kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, za katere so bili 
imenovani. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti 
nadaljnjih informacij.
Novoizvoljeni predsednik Komisije 
predstavi celoten kolegij kandidatov za 
komisarja na zasedanju Parlamenta. 
Predstavitvi sledi razprava. Ob zaključku 
razprave lahko vsaka politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev vloži predlog 
resolucije. Po glasovanju o predlogu 
resolucije Parlament glasuje, ali naj 
potrdi imenovanje organa, ki ga 
sestavljajo predsednik in drugi kandidati 
za komisarja. Parlament odloča z večino 
oddanih glasov, s poimenskim 
glasovanjem. Parlament lahko glasovanje 
preloži na naslednjo sejo.

3. V primeru spremembe sestave ali 
razporeditve delovnih področij Komisije v 
času njenega mandata se izvedejo 
naslednji ukrepi:
(a) Če je treba zapolniti mesto, ki se je 
izpraznilo zaradi odstopa, razrešitve ali 
smrti, Parlament v najkrajšem času 
povabi kandidata za komisarja, da se 
udeleži predstavitve pod enakimi pogoji, 
kot so določeni v odstavku 1.
(b) V primeru pristopa nove države 
članice, Parlament povabi kandidata za 
komisarja iz te države, da se udeleži 
predstavitve pod enakimi pogoji, kot so 
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določeni v odstavku 1.
(c) V primeru bistvene prerazporeditve 
delovnih področij se zadevne komisarje 
povabi, da se predstavijo ustreznim 
odborom, preden prevzamejo svoje nove 
odgovornosti.

Or. en

(Ta predlog spremembe delno povzema besedilo resolucije Evropskega parlamenta o 
smernicah za potrditev Komisije – UL C 285 E, 22.11.2006, str. 137.

Povzema tudi besedilo predloga spremembe 3, vključenega v osnutek poročila, s 
spremembami pri točkah (a) in (f) odstavka 2)
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