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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz Komisijas apstiprināšanu
(2007/2128(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 14. decembra vēstuli,

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas 
apstiprināšanai1,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Parlamenta Reglaments
99. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
šo uzklausīšanu organizāciju izklāsta 
Reglamenta pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Parlamenta Reglaments
99. pants – 6. punkts

                                               
1 OV C 285 E, 22.11.2006., 137. lpp.
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Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Ja Komisijas amata pilnvaru laikā 
komisāriem mainās pienākumi, attiecīgos 
komisārus aicina uzstāties komitejās, kuras 
ir atbildīgas par viņiem uzticētajām jomām. 

6. Ja Komisijas amata pilnvaru laikā 
būtiski mainās komisāru pienākumi, 
piemēram, vakantas komisāra amata 
vietas aizpildīšanas vai jaunas dalībvalsts 
pievienošanās gadījumā, attiecīgos 
komisārus aicina uzstāties komitejās, kuras 
ir atbildīgas par viņiem uzticētajām jomām. 
Piemēro 2. un 2.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Parlamenta Reglaments
XVIb pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

XVIb PIELIKUMS
Komisijas apstiprināšanas 
pamatnostādnes
1. Parlamentārās apstiprināšanas process 
ir atklāts, taisnīgs un konsekvents, un 
katrs komisāra amata kandidāts tajā 
atklāj Parlamentam visu atbilstīgo 
informāciju, tādējādi būtiski palielinot 
Eiropas Komisijas demokrātisko 
pārskatbildību.
2. Tāpēc Parlaments ir pieņēmis šādus 
principus, kritērijus un kārtību attiecībā 
uz piekrišanas balsojumu par visu 
Komisijas kolēģiju kopumā.
Vērtēšanas kritēriji
a) Parlaments vērtē izvirzītos komisāra 
amata kandidātus, ņemot vērā viņu 
vispārējo kompetenci, gatavību strādāt 
Eiropas Savienības labā un neapšaubāmu 
neatkarību. Tas vērtē kandidātu zināšanas 
attiecīgajā jomā un saziņas prasmi;
b) Parlaments pievērš īpašu uzmanību 
dzimumu līdzsvaram. Tas var izteikt 
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viedokli par komisāra amata kandidātu 
atbildības jomu sadalījumu, ko paredzējis 
ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs;
c) Parlaments var pieprasīt jebkādu 
informāciju, kas ir būtiska lēmuma 
pieņemšanai par kandidātu piemērotību 
komisāra amatam. Parlaments sagaida, 
ka kandidāti tam pilnībā atklās 
informāciju par viņu finansiālajām 
interesēm;
Uzklausīšana
d) katru izvirzīto komisāra amata 
kandidātu aicina uz individuālu trīs 
stundas ilgu uzklausīšanu attiecīgajā 
Parlamenta komitejā vai komitejās. 
Uzklausīšana ir atklāta;
e) uzklausīšanu kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. Jauktu 
atbildības jomu gadījumā jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai sasauktu kopā visas 
attiecīgās komitejas. Pastāv trīs iespējas:
– ja izvirzītā komisāra amata kandidāta 
atbildības joma atbilst tikai vienas 
Parlamenta komitejas kompetencei, 
kandidātu uzklausa tikai šī komiteja,
– ja izvirzītā komisāra amata kandidāta 
atbildības joma vairāk vai mazāk vienādā 
mērā atbilst vairāku Parlamenta komiteju 
kompetencei, kandidātu kopīgi uzklausa 
visas attiecīgās komitejas,
– ja izvirzītā komisāra amata kandidāta 
atbildības joma atbilst galvenokārt vienas 
Parlamenta komitejas kompetencei un 
tikai nelielā mērā vienas vai vairāku citu 
Parlamenta komiteju kompetencei, 
kandidātu uzklausa galvenā atbildīgā 
komiteja, uzklausīšanā uzaicinot 
piedalīties otru vai pārējās iesaistītās 
komitejas.
Par minētajiem pasākumiem pilnībā 
apspriežas ar ievēlēto Komisijas 
priekšsēdētāju;
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f) pirms uzklausīšanas Parlamenta 
komitejas komisāra amata kandidātiem 
savlaicīgi iesniedz rakstiskus jautājumus. 
Katra atbildīgā Parlamenta komiteja 
iesniedz ne vairāk kā piecus rakstiskus 
jautājumus pēc būtības;
g) uzklausīšana notiek tādos apstākļos un 
saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai 
visiem izvirzītajiem komisāra amata 
kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas 
iespējas pastāstīt par sevi un izklāstīt 
savus uzskatus;
h) izvirzītos komisāra amata kandidātus 
aicina uzklausīšanas sākumā sniegt ne 
vairāk kā divdesmit minūtes ilgu runu. 
Uzklausīšanas gaitā jāizveido plurālistisks 
komisāra amata kandidātu un 
Parlamenta deputātu politisks dialogs. 
Pirms uzklausīšanas beigām komisāra 
amata kandidātiem jāļauj uzstāties ar īsu 
noslēguma runu;
Vērtēšana
i) divdesmit četru stundu laikā jādara 
publiski pieejams indeksēts uzklausīšanu 
videoieraksts;
j) pēc uzklausīšanas komitejas 
nekavējoties satiekas, lai novērtētu katru 
komisāra amata kandidātu. Šīs sanāksmes 
notiek aiz slēgtām durvīm. Komitejas tiek 
aicinātas paziņot, vai attiecīgie komisāra 
amata kandidāti ir atbilstoši kvalificēti, lai 
ieņemtu komisāra amatu un pildītu īpašos 
komisāra amata pienākumus, kuru 
veikšanai tie izvirzīti. Ja komiteja nespēj 
panākt vienošanos par abiem minētajiem 
kritērijiem, tās priekšsēdētājs abus 
lēmumus nodod balsošanai. Novērtējuma 
ziņojumus dara publiski pieejamus un 
izklāsta Priekšsēdētāju konferences un 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz 
slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj 
pieprasīt papildu informāciju, pēc 
viedokļu apmaiņas Priekšsēdētāju 
konference un Komiteju priekšsēdētāju 
konference pasludina uzklausīšanu par 
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slēgtu;
k) ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs kādā 
no Parlamenta sēdēm iepazīstina ar visu 
komisāru kolēģiju. Pēc šīs 
iepazīstināšanas seko debates. Lai 
noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa 
vai vismaz četrdesmit Parlamenta deputāti 
var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. Pēc 
balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu 
Parlaments balso par to, vai dot 
piekrišanu Komisijas priekšsēdētāja un 
citu tās locekļu kā vienotas kolēģijas 
iecelšanai amatā. Parlaments pieņem 
lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc 
saraksta. Tas var atlikt balsošanu līdz 
nākamajai sēdei.
3. Ja Komisijas pilnvaru laikā mainās tās 
sastāvs vai atbildības jomu sadalījums, 
piemēro šādu kārtību:
a) ja ir jāaizpilda vakance komisāra 
atkāpšanās no amata, piespiedu demisijas 
vai nāves dēļ, Parlaments nekavējoties 
aicina attiecīgā komisāra amata 
kandidātu piedalīties uzklausīšanā 
saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
kādi izklāstīti 1. punktā,
b) pievienojoties jaunai dalībvalstij, 
Parlaments aicina tās izvirzīto komisāra 
amata kandidātu piedalīties uzklausīšanā 
saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
kādi izklāstīti 1. punktā,
c) ja ir būtiskas izmaiņas komisāru 
atbildības jomu sadalījumā, tos 
komisārus, kurus skar šīs izmaiņas, pirms 
jauno amata pienākumu pildīšanas 
uzsākšanas aicina uz uzklausīšanu 
attiecīgajās Parlamenta komitejās.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji pārņemts teksts no Eiropas Parlamenta rezolūcijas par 
pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai, OV C 285 E, 22.11.2006., 137. lpp.)
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