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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt nogmaals dat het van belang is om de onafhankelijkheid van de voorgedragen 

commissarissen te waarborgen; is van mening dat toetsing van de belangenverklaringen 

van de voorgedragen kandidaten tot de bevoegdheden van de Commissie juridische zaken 

moet blijven behoren; is echter van mening dat de huidige reikwijdte van de 

belangenverklaringen van de voorgedragen kandidaten te beperkt is en verzoekt de 

Commissie haar regels zo spoedig mogelijk te herzien; 

2. is van mening dat bij de toetsing van de verklaringen inzake financiële belangen van 

voorgedragen commissarissen niet alleen moet worden geverifieerd of de verklaring 

volledig is ingevuld, maar eveneens of uit de inhoud ervan blijkt dat er sprake is van 

belangenconflicten; is derhalve van mening dat de Commissie juridische zaken over 

grotere controlebevoegdheden moet beschikken, met inbegrip van, in het bijzonder, de 

mogelijkheid om openbaarmaking te gelasten van alle aanvullende informatie die nodig is 

voor een grondige beoordeling van de verklaringen en de bevoegdheid om de 

aanwezigheid van de kandidaat-commissaris te verlangen om nadere vragen te 

beantwoorden op grond van de verklaringen inzake financiële belangen, zonder te tornen 

aan het voorrecht van de ten principale bevoegde commissie om een hoorzitting te 

houden; 

3. is van mening dat de verklaringen inzake financiële belangen ook de in punt 1.6. van de 

gedragscode van commissarissen bedoelde familiebelangen moet omvatten; 

4. wijst erop dat het aan de Commissie is om eventuele belangenconflicten vast te stellen die 

een belemmering zouden kunnen vormen voor een van haar leden om zijn of haar taken 

uit te voeren; is derhalve van mening dat de Commissie in de positie zou moeten zijn om 

de nauwkeurigheid en de volledigheid te controleren en te waarborgen van de 

verklaringen inzake financiële belangen die voorafgaand aan hun hoorzittingen in het 

Parlement door de kandidaat-commissarissen worden ingediend; 

5. pleit voor de opstelling van een specifiek initiatiefverslag met betrekking tot de kwestie 

van belangenconflicten in de door de kandidaat-commissarissen ingediende verklaringen 

inzake financiële belangen; 

6. acht het wenselijk dat de portefeuilles van commissarissen en de respectievelijke 

bevoegdheidsterreinen van de parlementaire commissies beter op elkaar worden 

afgestemd, zonder dat wordt getornd aan het voorrecht van iedere instelling om haar eigen 

interne structuur en samenstelling te bepalen; 

7. is van mening dat de door de bevoegde commissies gehouden hoorzittingen belangrijk 

zijn als instrument om niet alleen de persoonlijkheid en politieke prioriteiten van de 

voorgedragen kandidaten te beoordelen, maar ook hun geschiktheid en vermogen om de 

beoogde taken te vervullen, te verifiëren; benadrukt dat kandidaten voor het 

vicevoorzitterschap van de Commissie dezelfde behandeling dienen te krijgen als alle 
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andere kandidaten; 

8. benadrukt dat de hoorzittingen ten doel hebben de kandidaat-commissarissen een gelijke 

en eerlijke gelegenheid te bieden om zichzelf en hun standpunten te presenteren 

overeenkomstig bijlage XVI van het Reglement van het Europees Parlement, met speciale 

aandacht voor de onpartijdigheid en de politieke neutraliteit van de procedure; 

9. benadrukt dat het noodzakelijk is om binnen het college van commissarissen een 

evenwicht tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen te bewerkstelligen; 

10. is van mening dat grotere flexibiliteit moet worden gehanteerd ten aanzien van de tijd die 

wordt besteed aan aanvullende vagen en de antwoorden van de kandidaten; 

11. is van mening dat de indieners van vragen de mogelijkheid moeten krijgen direct een 

vervolgvraag te stellen (bijvoorbeeld toekenning van 30 seconden spreektijd voor de 

vervolgvraag en een minuut voor de beantwoording ervan); 

12. is van mening dat er regels moeten worden vastgelegd, met name wat betreft de termijnen, 

voor hoorzittingen van plaatsvervangende kandidaten, zodat laatstgenoemden niet worden 

benadeeld ten opzichte van reeds gehoorde kandidaat-commissarissen; dringt er in dit 

verband op aan dat regels voor hoorzittingen van kandidaat-commissarissen worden 

vastgelegd in een interinstitutionele overeenkomst; 

13. is van mening dat in gevallen waarbij de coördinatoren geen consensus hebben bereikt 

over de beoordeling van een kandidaat-commissaris, hoofdelijk in de commissie moet 

worden gestemd over het definitieve besluit. 
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