
 

AD\1060797CS.doc  PE551.952v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

  

 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pro právní záležitosti 
 

2015/2040(INI) 

11.5.2015 

STANOVISKO 

Výboru pro právní záležitosti 

pro Výbor pro ústavní záležitosti 

o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 

2014 

(2015/2040(INI)) 

Navrhovatel: Jean-Marie Cavada 

 



 

PE551.952v02-00 2/5 AD\1060797CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1060797CS.doc 3/5 PE551.952v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. opakuje, že je důležité zaručit nezávislost kandidátů na komisaře; domnívá se, že přezkum 

prohlášení komisařů o zájmech by měl zůstat ve výlučné pravomoci Výboru pro právní 

záležitosti; domnívá se však, že současný rozsah prohlášení komisařů o zájmech je příliš 

úzký, a vyzývá Komisi, aby co nejdříve přezkoumala příslušná pravidla; 

2. zastává názor, že přezkum prohlášení kandidátů na komisaře o finančních zájmech 

spočívá nejen v ověření, zda bylo prohlášení řádně vyplněno, ale také ve zjištění toho, zda 

jeho obsah neprokazuje střet zájmů; domnívá se proto, že Výbor pro právní záležitosti by 

měl mít posílenou kontrolní pravomoc a zejména také možnost vyžádat si jakékoli 

doplňující informace nezbytné k podrobnému hodnocení jednotlivých prohlášení, jakož 

i pravomoc vyžadovat přítomnost kandidáta na komisaře k tomu, aby zodpověděl další 

otázky vyvstávající v souvislosti s prohlášením o finančních zájmech, aniž by byla 

dotčena výsada odpovědného výboru vést slyšení; 

3. domnívá se, že prohlášení o finančních zájmech musí zahrnovat rodinné zájmy, jak je 

stanoveno v článku 1.6 Kodexu chování komisařů; 

4. poukazuje na to, že je úkolem Komise identifikovat jakýkoli střet zájmů, který by mohl 

bránit některému z jejích členů ve vykonávání povinností, a domnívá se proto, že by 

Komise měla být schopna ověřit a zaručit přesnost a úplnost prohlášení o finančních 

zájmech předložených kandidáty na komisaře, dříve než budou zahájena slyšení 

v Parlamentu; 

5. navrhuje, aby byla vypracována zvláštní zpráva z vlastního podnětu, jež se bude zabývat 

otázkou střetu zájmů v prohlášeních o finančních zájmech, která předkládají kandidáti na 

komisaře; 

6. považuje za žádoucí, aby byl zajištěn větší soulad portfolia komisařů a příslušných 

pravomocí parlamentních výborů, a to bez narušení výsady každého orgánu či instituce 

rozhodovat o své vnitřní struktuře a složení; 

7. domnívá se, že slyšení, která organizují příslušné výbory, jsou důležitá nejen jako 

příležitost k posouzení osobností a politických priorit kandidátů, ale také k ověření jejich 

dovedností a schopností vykonávat určené povinnosti; zdůrazňuje, že s kandidáty na posty 

místopředsedů Komise by se mělo zacházet stejně jako se všemi ostatními kandidáty. 

8. zdůrazňuje, že účelem slyšení je poskytnout kandidátům na komisaře rovnou 

a spravedlivou příležitost představit sebe a své názory tak, jak to uvádí příloha XVI 

Jednacího řádu Evropského parlamentu, se zvláštním důrazem na nestrannost a politickou 

neutralitu tohoto postupu; 

9. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout rovného zastoupení žen a mužů ve sboru komisařů; 
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10. domnívá se, že by měla být poskytnuta větší flexibilita, zejména pokud jde o čas 

vyhrazený doplňujícím dotazům a odpovědím kandidátů; 

11. domnívá se, že autorům otázek by mělo být umožněno ihned položit navazující otázky 

(například na navazující otázku by bylo možné vyhradit 30 vteřin a na odpověď pak jednu 

minutu); 

12. domnívá se, že je třeba, aby byla stanovena pravidla, především pokud jde o lhůty, která 

upraví slyšení náhradních kandidátů tak, aby tito kandidát nebyli oproti původním 

kandidátům na komisaře znevýhodněni; vyzývá proto k tomu, aby byla pravidla upravující 

slyšení kandidátů na komisaře stanovena v interinstitucionální dohodě; 

13. domnívá se, že v případech, kdy koordinátoři nedosáhli shody ve věci hodnocení 

kandidátů na komisaře, by konečné rozhodnutí mělo být přijato jmenovitým hlasováním 

ve výboru. 
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