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Welkom 
 
 
Hoorzittingen met de tien kandidaat-commissarissen uit de nieuwe lidstaten  
 
 
Op 1 mei 2004 wordt het Toetredingsverdrag van kracht en zal de grootste uitbreiding van de 
Europese Unie ooit, in termen van omvang en diversiteit, een feit zijn: tien landen - Cyprus, de 
Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Slowaakse 
Republiek en Slovenië - waar in totaal meer dan 100 miljoen mensen wonen, zullen toetreden tot 
de Europese Unie. 
 
De benoeming van tien ingezetenen uit de toetredingslanden in de Europese Commissie zal voor 
veel burgers van de toetredingslanden het eerste zichtbare teken zijn van de integratie van hun 
landen in de Europese Unie. Maar veel meer nog dan alleen een symbolische waarde markeert de 
benoeming van tien nieuwe commissarissen het begin van de volledige betrokkenheid van de 
nieuwe lidstaten bij het besluitvormingsproces op Europees niveau. 
 
Om de transparantie van de benoemingen te verbeteren en de benoemingen van de tien nieuwe 
commissarissen meer legitimiteit te geven, zal het Europees Parlement een reeks hoorzittingen 
met de kandidaat-commissarissen organiseren, gevolgd door een officiële stemming ter 
goedkeuring. 
 
De hoorzittingen, onder auspiciën van de Conferentie van commissievoorzitters van het 
Parlement, zullen plaatsvinden tussen 13 en 15 april 2004. De 626 huidige leden van het 
Parlement en 162 leden van de nationale parlementen van de toetredingslanden, die de status van 
waarnemer in het Europees Parlement hebben gekregen, kunnen dan de kwalificaties van de 
kandidaat-commissarissen voor dit hoge ambt testen. Ter voorbereiding van de hoorzittingen is 
elke kandidaat-commissaris verzocht een schriftelijke vragenlijst in te vullen. 
 
Gebaseerd op de uitkomst van de hoorzittingen zal het Europees Parlement overgaan tot een 
officiële stemming ter goedkeuring van de nieuwe commissarissen. Na deze stemming zal de 
Raad de benoeming van de nieuwe commissarissen bekrachtigen. 
 
Voor nadere bijzonderheden over elke kandidaat-commissaris, de hoorzittingen en de procedure 
in het algemeen, kunt u de desbetreffende menu items aan de linker zijde aanklikken. 
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