
 
 
 
Υποδοχή 
 
Ακροάσεις των δέκα υποψηφίων Επιτρόπων από τα νέα κράτη µέλη 
 
Την 1η Μαΐου 2004 θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη Προσχώρησης, και η µεγαλύτερη απ’όλες τις 
προηγούµενες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς εµβέλειας εφαρµογής και 
ποικιλίας θα είναι πια γεγονός. ∆έκα χώρες - Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική ∆ηµοκρατία - που συνολικά 
αντιπροσωπεύουν πάνω από 100 εκατοµµύρια πολίτες θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Ο διορισµός δέκα υπηκόων από τις υποψήφιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι για 
πολλούς πολίτες των υποψηφίων χωρών το πρώτο ορατό δείγµα της ενσωµάτωσης της χώρας 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πέρα όµως από τη συµβολική του αξία, ο διορισµός δέκα 
νέων Επιτρόπων σηµατοδοτεί την αρχή της πλήρους συµµετοχής των νέων κρατών µελών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Προκειµένου να αυξήσει τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισµού των υποψηφίων και να 
προσδώσει πρόσθετη νοµιµότητα στον διορισµό των δέκα νέων Επιτρόπων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα διενεργήσει σειρά ακροάσεων µε τους υποψήφιους Επιτρόπους και θα 
επακολουθήσει επίσηµη ψήφος έγκρισης..  
 
Οι ακροάσεις, που τελούν υπό την αιγίδα της ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του 
Κοινοβουλίου, θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ 13 και 15 Απριλίου 2004. Τα 626 σηµερινά Μέλη 
του Κοινοβουλίου και τα 162 Μέλη των εθνικών κοινοβουλίων των υποψηφίων χωρών που 
διαθέτουν καθεστώς παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν την ευκαιρία να 
εξετάσουν τα προσόντα των υποψηφίων για να διαπιστώσουν κατά πόσον ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του υψηλού αξιώµατος του Επιτρόπου. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας των 
ακροάσεων, κάθε υποψήφιος Επίτροπος έχει κληθεί να απαντήσει σε σειρά γραπτών 
ερωτήσεων.  
 
Με βάση την έκβαση των ακροάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει επίσηµη 
ψηφοφορία για ψήφο έγκρισης. Μόνον αφού δοθεί η ψήφος έγκρισης, το Συµβούλιο θα 
επισηµοποιήσει τον διορισµό των νέων Επιτρόπων. 
 
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε κάθε ένα υποψήφιο Επίτροπο, τις ακροάσεις και τη διαδικασία εν 
γένει, κλικάρετε στο αντίστοιχο θέµα που περιλαµβάνεται στον κατάλογο αριστερά.   
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