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FORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger endnu en gang vigtigheden af at sikre de udpegede kommissærers 

uafhængighed; mener, at Retsudvalget fortsat bør have enekompetence til at undersøge 

kommissærernes erklæringer om økonomiske interesser; mener imidlertid, at den 

nuværende rækkevidde af Kommissærernes erklæringer om økonomiske interesser er for 

begrænset, og opfordrer Kommissionen til at revidere sine regler herom så hurtigt som 

muligt; 

2. mener, at undersøgelsen af de udpegede kommissærers erklæringer om økonomiske 

interesser ikke blot består i at kontrollere, at erklæringen er behørigt udfyldt, men også i at 

afgøre, om indholdet afslører en interessekonflikt; mener derfor, at Retsudvalget bør have 

udvidede kontrolbeføjelser, herunder især mulighed for at kræve fremlæggelse af 

yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage en grundig vurdering af 

erklæringerne, og beføjelse til at kræve den udpegede kommissærs tilstedeværelse til at 

besvare yderligere spørgsmål på grundlag af erklæringerne om økonomiske interesser, 

uden at dette griber ind i det korresponderende udvalgs kompetence til at foretage 

høringen; 

3. mener, at erklæringerne om økonomiske interesser skal medtage familiens interesser, 

sådan som dette er angivet i afsnit 1.6 i adfærdskodeksen for kommissærer; 

4. påpeger, at det er op til Kommissionen at identificere eventuelle interessekonflikter, som 

kan hindre et af dets medlemmer i at udøve sit hverv, og mener derfor, at Kommissionen 

bør kunne kontrollere og sikre, at erklæringerne om økonomiske interesser fra de 

udpegede kommissærer er korrekte og fuldstændige, forud for høringerne i Parlamentet; 

5. foreslår, at der udarbejdes en initiativbetænkning, der specifikt behandler spørgsmålet om 

interessekonflikter i erklæringerne om økonomiske interesser fra de udpegede 

kommissærer; 

6. anser det for ønskeligt, at der skabes større overensstemmelse mellem kommissærernes 

porteføljer og de parlamentariske udvalgs respektive ansvarsområder, uden at den enkelte 

institutions ret til at bestemme sin egen interne struktur og sammensætning bliver 

tilsidesat af den anden; 

7. mener, at de høringer, der foretages af de kompetente udvalg, er vigtige som et redskab til 

ikke blot at vurdere kandidaternes personlighed og politiske prioriteter, men også til at 

kontrollere deres egnethed og evne til at udføre de opgaver, der er tiltænkt dem; påpeger, 

at kandidater til posterne som næstformænd for Kommissionen bør behandles på samme 

måde som alle andre kandidater; 

8. understreger, at formålet med høringerne er at give de udpegede kommissærer lige og 

rimelige muligheder for at præsentere sig selv og deres synspunkter i overensstemmelse 

med bilag XVI til Europa-Parlamentets forretningsorden, med særlig vægt på procedurens 
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upartiskhed og politiske neutralitet; 

9. fremhæver behovet for at opnå en ligelig kønsfordeling blandt medlemmerne af 

kommissærkollegiet; 

10. mener, at der bør indføres større fleksibilitet, navnlig med hensyn til den tid, der afsættes 

til de supplerende spørgsmål og kandidaternes svar; 

11. mener, at stillerne af spørgsmål bør have mulighed for straks at stille opfølgende 

spørgsmål (der kunne f.eks. gives 30 sekunder til det opfølgende spørgsmål og et minut til 

svaret); 

12. mener, at der bør indføres regler, navnlig angående frister, for høringer af 

erstatningskandidater, så disse ikke stilles ringere i forhold til de oprindeligt hørte 

udpegede kommissærer; opfordrer derfor til, at der fastsættes regler for høringer af 

udpegede kommissærer i en interinstitutionel aftale; 

13. mener, at den endelige afgørelse i tilfælde, hvor koordinatorerne ikke er nået til enighed 

om vurderingen af en udpeget kommissær, bør sættes til afstemning ved navneopråb i 

udvalget. 
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET 

Dato for vedtagelse 7.5.2015    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 
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Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese 

Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 

Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie 

Rozière, Cecilia Wikström 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Morten Messerschmidt 

 
 


