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Spørgeskema til nye medlemmer af Kommissionen 2004-2009

GENERELLE SPØRGSMÅL

I. Personlige og faglige

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og faglige erfaring føler De var af 
særlig relevans for Deres udnævnelse og fremtidige rolle som kommissær?

II. Uafhængighed

2. Hvordan vil De beskrive Deres pligt til at udføre Deres hverv i uafhængighed, og hvordan 
vil De helt konkret gennemføre dette princip i praksis?

3. Kan De give Europa-Parlamentet nærmere oplysninger om Deres nylige eller nuværende 
erhvervsmæssige, økonomiske og politiske interesser og positioner og andre former for 
forpligtelser, som måtte være i uoverensstemmelse med Deres fremtidige opgaver?

III. Den Europæiske Unions fremtid

4. Lissabon-strategien er en tiårig strategi, som skal gøre EU til verdens mest dynamiske og 
konkurrencedygtige økonomi i 2010. Lissabon-strategien indeholder tre søjler for 
bæredygtig udvikling: økonomien, sociale anliggender og miljøet. 2010 falder sammen 
med Deres embedsperiode. Hvad vil De som medlem af Kommissionen gøre, for at der 
kan ske fremskridt med hensyn til gennemførelsen af Lissabon-målene, og hvor skal 
hovedvægten efter Deres opfattes lægges?

5. Hvordan vil De forbedre Kommissionens image udadtil?

IV. Demokratisk ansvarlighed over for Europa-Parlamentet

6. Hvordan ser De på Deres demokratiske ansvarlighed over for Europa-Parlamentet? 

a) Er De ud fra et rent politisk standpunkt af den opfattelse, at et indstillet medlem af 
Kommissionen, såfremt en høring resulterer i en negativ konklusion, bør trække sin 
ansøgning tilbage?

b) I hvilket omfang finder De, at De er ansvarlig for Deres tjenestegrenes besvarelser af 
spørgsmål fra Udvalget for Andragender eller andre kompetente udvalg? I hvilket 
omfang anser De Dem for at være ansvarlig over for Europa-Parlamentet, hvis De 
anmodes om at begrunde eller forklare nogle af Kommissionens tidligere handlinger 
eller undladelser?
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c) Hvad forstår De ved politisk ansvarlighed over for Europa-Parlamentet for Deres 
generaldirektorats/ers arbejde? Hvad agter De at gøre for at sikre, at Deres 
generaldirektorat/er ledes godt?

7. Hvor vigtig mener De, gennemførelsen af det interinstitutionelle samarbejde (mellem 
Kommissionen og Europa-Parlamentet) er, specielt samarbejdet med de relevante EP-
udvalg inden for Deres ansvarsområde? Hvad betyder for Dem i denne nye sammenhæng 
gennemskuelighed i den interinstitutionelle lovgivningsprocedure mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen og i de interinstitutionelle forbindelser generelt?

V. Ligestilling

8. Hvilke konkrete foranstaltninger anser De for nødvendige for at sikre, at integreringen af 
ligestillingsaspektet gennemføres inden for Deres ansvarsområde? Har De en politisk 
strategi, og hvilke finansielle og menneskelige ressourcer er efter Deres opfattelse 
nødvendige for at gennemføre integreringen af kønsaspektet på Deres område?
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