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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro ústavní 

záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že veřejná slyšení kandidátů na komisaře jsou významným prvkem 

evropské demokracie, a přestože nejsou stanovena Smlouvou, jsou dobře zavedenou praxí 

rozvíjenou posledních 20 let a pro Parlament i občany EU jsou důležitou příležitostí 

k tomu, aby posoudili kompetence a priority jednotlivých kandidátů a jejich způsobilost 

pro tuto funkci; 

2. zdůrazňuje, že pokud jde o úvodní prohlášení, bylo by v souladu s bodem 1 písm. b) 

(Slyšení) sedmým pododstavcem přílohy XVI jednacího řádu Evropského parlamentu 

vhodné poskytnout všem kandidátům stejně dlouhou dobu, aby všichni kandidáti na 

komisaře dostali rovnou a spravedlivou příležitost představit sebe a své názory; 

3. soudí, že by bylo žádoucí, aby každý členský stát nominoval alespoň dva kandidáty – 

jednoho muže a jednu ženu – z nichž by si nově zvolený předseda Komise mohl vybrat; 

4. domnívá se, že z praktických i politických důvodů by bylo užitečné stanovit lhůtu, v níž 

by všechny členské státy musely nominovat své kandidáty; 

5. konstatuje, že slyšení v roce 2014 vzbudila větší zájem veřejnosti a médií než předchozí 

slyšení, částečně i kvůli rozvoji sociálních médií; domnívá se, že dopad a vliv sociálních 

médií bude i v budoucnosti nejspíše narůstat; má za to, že by mělo být přijato opatření za 

účelem využití sociálních médií a sítí k účinnějšímu zapojení občanů EU do procesu 

slyšení; 

6. doporučuje, aby bod 1 písm. b) sedmý pododstavec (Slyšení) přílohy XVI jednacího řádu 

(Pokyny pro schvalování Evropské komise) stanovil, že otázky „mohou být“, spíše než 

„jsou pokud možno“, seskupeny podle témat; domnívá se, že tato změna by byla 

v souladu s tím, že politické skupiny si pro dotazování potřebují stanovit vlastní politické 

priority, a že by umožnila větší flexibilitu při organizaci rostoucího počtu společných 

slyšení výborů (jichž se účastní dva či více výborů); 

7. domnívá se, že v průběhu slyšení v roce 2014 nebylo kandidátům na komisaře položeno 

dostatečné množství doplňujících otázek, což zřejmě vedlo k tomu, že se někteří kandidáti 

vyhnuli nutnosti reagovat na citlivější témata; domnívá se, že s ohledem na demokratickou 

funkci slyšení by měla být pozměněna jejich struktura tak, aby poslanci měli možnost 

klást kandidátům na komisaře dodatečné, cílené doplňující otázky, a tím se umožnilo 

kandidáty lépe posoudit; zdůrazňuje, že je důležité přidělit politickým skupinám 

maximální možnou dobu pro kladení dotazů, zejména v případě společných slyšení 

výborů; 

8. domnívá se, že by mělo být možné prodloužit slyšení místopředsedů a kandidátů na 

komisaře s rozsáhlými pravomocemi na dobu přesahující tři hodiny, vzhledem k jejich 

rozšířeným pravomocem v porovnání s řadovými komisaři, a to zejména proto, aby 

všechny dotčené výbory mohly kandidáty a jejich připravenost s ohledem na všechna 
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témata spadající do oblasti jejich působnosti řádně posoudit; 

9. připomíná, že bod 1 písm. a) první pododstavec výše uvedené přílohy stanoví, že 

„Parlament hodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich celkové způsobilosti, 

evropanství a osobní nezávislosti. Hodnotí znalosti v jejich budoucí oblasti působnosti 

a komunikační schopnosti“; navrhuje však, aby jako doplňkové kritérium pro posouzení 

vhodnosti kandidáta byly zváženy jeho dřívější profesní zkušenosti a chování; dále 

konstatuje, že podle bodu 1 písm. a) může Parlament požadovat jakékoliv informace 

podstatné pro své rozhodnutí o způsobilosti kandidátů na komisaře, včetně – v příslušných 

případech – informací o vykonávaných činnostech či zastávaných funkcích v jakémkoli 

evropském orgánu či instituci, a prohlášení o zájmech předložená v této souvislosti; 

domnívá se, že posouzení Výboru pro právní záležitosti týkající se prohlášení o finančních 

zájmech může být pouze formální kontrolou a nemůže nahradit politické posouzení 

nezávislosti kandidáta vycházející mimo jiné z jeho vlastního prohlášení o zájmech; 

domnívá se, že přezkum prohlášení o finančních zájmech kandidátů na komisaře by měl 

být rozšířen, aby zahrnoval pokud možno i jejich širší rodinu; 

10. zdůrazňuje, že poslanci Evropského parlamentu by měli mít možnost získat od kandidátů 

na komisaře úplnou a vyčerpávající odpověď; 

11. doporučuje, aby kandidáti na komisaře dostali možnost předložit do 12 hodin od uzavření 

slyšení písemné prohlášení v případech, kdy se jim nepodařilo podat na otázku úplnou 

a vyčerpávající odpověď;  

12. zdůrazňuje, že koordinátoři výborů by se měli snažit dospět ohledně hodnocení k dohodě; 

má za to, že jestliže dohody nelze dosáhnout, měli by být schopni jednat na základě 

rozhodnutí koordinátorů reprezentujících většinu ze všech členů výboru; zdůrazňuje, že 

vzhledem k omezenému času na dosažení postoje by měli koordinátoři případně omezit 

své poznámky na poznámky vztahující se ke kritériím stanoveným v bodě 1 písm. a) 

prvním pododstavci výše uvedené přílohy; domnívá se dále, že skupiny, které se odchýlí 

od většinového stanoviska, by měly mít možnost požadovat, aby o tom byl v hodnotícím 

dopise učiněn příslušný záznam; připomíná, že dle jednacího řádu je každopádně rovněž 

možné, aby předseda na žádost jedné politické skupiny svolal schůzi celého výboru, jejíž 

součástí by bylo hlasování o hodnocení kandidáta; 

13. konstatuje, že metody a postupy hodnocení v návaznosti na slyšení se v jednotlivých 

výborech liší; 

14. domnívá se, že pokud jde o lhůty vztahující se na hodnotící zprávy, měl by jednací řád 

výslovně stanovovat, že mají být hodnotící zprávy přijaty co nejdříve a že mají být 

zveřejněny na internetové stránce Parlamentu do 24 hodin od skončení jednotlivých 

slyšení, aby se postup zpřehlednil a zabránilo se jakýmkoliv nejasnostem, které by mohly 

vzniknout na základě výkladu bodu 1 písm. c) šestého pododstavce přílohy XVI jednacího 

řádu; vyzývá k důslednému a jednotnému uplatňování tohoto pravidla napříč všemi 

výbory. 
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