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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. uznáva, že hoci verejné vypočutia dezignovaných komisárov nie sú stanovené v zmluve, 

sú dôležitým prvkom európskej demokracie a ustálenou praxou, ktorá sa rozvinula za 

posledných 20 rokov a predstavuje významnú príležitosť pre Parlament a občanov EÚ 

posúdiť zručnosti a priority každého kandidáta a jeho vhodnosť pre danú úlohu; 

2. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o úvodné vyhlásenia, bolo by vhodnejšie, aby všetci kandidáti 

mali v súlade s oddielom 1 písm. b) bodom 7 (Vypočutia) prílohy XVI k rokovaciemu 

poriadku rovnaký čas, aby tak všetci dezignovaní komisári mali rovnakú a spravodlivú 

príležitosť predstaviť seba aj svoje názory; 

3. domnieva sa, že by bolo vhodné, aby každý členský štát navrhol aspoň dvoch kandidátov 

– jedného muža a jednu ženu – na posúdenie zvoleným predsedom Komisie; 

4. domnieva sa, že by bolo z praktických a politických dôvodov užitočné stanoviť lehotu, v 

ktorej musia všetky členské štáty navrhnúť kandidátov; 

5. konštatuje, že vypočutia vyvolali v roku 2014 väčší záujem médií a verejnosti, než 

predchádzajúce vypočutia, a to čiastočne v dôsledku vývoja sociálnych médií; domnieva 

sa, že dosah a vplyv sociálnych médií bude v budúcnosti pravdepodobne rásť; domnieva 

sa, že by sa malo prijať ustanovenie o používaní sociálnych médií a sociálnych sietí, aby 

občania boli účinnejšie zapojení do procesu vypočutí; 

6. odporúča, aby sa v oddiele 1 písm. b) bode 7 (Vypočutia) prílohy XVI rokovacieho 

poriadku (Usmernenia pre schválenie Komisie) ustanovilo, že otázky „možno zoskupiť“ 

namiesto „ak je to možné, [...] sa zoskupia“ podľa tém; domnieva sa, že takáto zmena by 

bola v súlade s potrebou politických skupín stanoviť vlastné politické priority 

pri vypočúvaní a umožnila by väčšiu mieru pružnosti v dohodách týkajúcich sa väčšieho 

počtu spoločných vypočutí výborov (s účasťou dvoch alebo viacerých výborov); 

7. domnieva sa, že chýbajúce doplňujúce otázky pre dezignovaných komisárov počas 

procesu z roku 2014 zrejme umožnili niektorým kandidátom vyhnúť sa zodpovedaniu 

citlivejších otázok; domnieva sa, že vzhľadom na demokratickú funkciu vypočutí by sa 

mala ich štruktúra zmeniť tak, aby poslanci mohli dezignovaným komisárom klásť 

doplňujúce a cielené nadväzné otázky, ktoré by umožnili lepšie hodnotenie kandidátov; 

zdôrazňuje, že je dôležité vyhradiť politickým skupinám čo najväčší čas na kladenie 

otázok, najmä v prípade spoločných vypočutí výborov; 

8. domnieva sa, že by malo byť možné predĺžiť vypočutia podpredsedov a dezignovaných 

komisárov s rozšírenými právomocami nad rámec troch hodín vzhľadom na ich rozšírené 

právomoci v porovnaní s bežnými komisármi, čo by v neposlednom rade umožnilo 

všetkým zúčastneným výborom náležite posúdiť kandidátov a ich pripravenosť vo vzťahu 

ku všetkým témam v ich rezorte; 
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9. pripomína, že v oddieli 1 písm. a) bode 1 uvedenej prílohy sa stanovuje, že „Parlament 

hodnotí vymenovaných členov Komisie na základe ich celkovej kompetencie, odhodlania 

pre Európu a osobnej nezávislosti. Hodnotí znalosti o ich budúcom rezorte a ich 

komunikačné schopnosti.“; navrhuje však, aby sa ako doplnkové kritériá vhodnosti zvážili 

predchádzajúce pracovné skúsenosti a správanie; okrem toho poznamenáva, že 

podľa odseku 1písm. a) Parlament môže požadovať všetky informácie, ktoré sú dôležité 

pre rozhodnutie o spôsobilosti dezignovaných komisárov, a to v prípade potreby 

predovšetkým informácie týkajúce sa vykonávania činnosti alebo funkcie v európskych 

inštitúciách a vyhlásení o záujmoch predložených v tejto súvislosti; domnieva sa, že 

posúdenie súladu s vyhlásením o finančných záujmoch Výborom pre právne veci môže 

byť iba formálnou kontrolou a nemôže nahrádzať politické posúdenie nezávislosti 

kandidáta založené okrem iného na jeho vyhlásení o záujmoch; domnieva sa, že kontrola 

vyhlásenia o finančných záujmoch dezignovaných komisárov by sa mala rozšíriť, aby 

pokiaľ možno zahŕňala ich širšiu rodinu; 

10. zdôrazňuje, že poslanci Parlamentu by mali mať možnosť dostať od dezignovaného 

komisára úplnú a vyčerpávajúcu odpoveď; 

11. odporúča, aby dezignovaní komisári mali možnosť do 12 hodín po vyhlásení vypočutia za 

ukončené predložiť písomné vyhlásenie v prípadoch, ak sa im nepodarilo podať úplnú a 

vyčerpávajúcu odpoveď na otázku;  

12. zdôrazňuje, že koordinátori výboru by sa mali usilovať dosiahnuť v hodnotení dohodu; 

domnieva sa, že ak k dohode nedokážu dospieť, mali by mať možnosť konať na základe 

rozhodnutia koordinátorov zastupujúcich väčšinu všetkých členov výboru; zdôrazňuje, že 

vzhľadom na obmedzený čas na dosiahnutie pozície by sa koordinátori mali podľa potreby 

obmedziť na pripomienky, ktoré sa týkajú kritérií uvedených v oddiele 1 písm. a) bode 1 

uvedenej prílohy; okrem toho sa domnieva, že skupiny, ktoré nesúhlasia s väčšinovým 

názorom, by mali mať možnosť požiadať o vloženie príslušného odkazu do hodnotiaceho 

listu; pripomína, že rokovací poriadok v každom prípade politickej skupine umožňuje aj 

to, aby požiadala predsedu o zvolanie schôdze celého výboru vrátane hlasovania 

o hodnotení kandidáta; 

13. konštatuje, že metódy a postupy hodnotenia po vypočutí sa pri jednotlivých výboroch 

líšia; 

14. pokiaľ ide o lehoty vzťahujúce sa na vyhlásenia o zhodnotení, je presvedčený, že s cieľom 

sprehľadniť proces a vyhnúť sa akýmkoľvek problémom, ktoré môžu vyplývať z 

nesprávneho výkladu oddielu 1 písm. c) bodu 6 prílohy XVI k rokovaciemu poriadku, by 

sa v rokovacom poriadku malo výslovne ustanoviť, že vyhlásenie o zhodnotení by sa malo 

prijať čo najskôr a uverejniť na webovej stránke Parlamentu do 24 hodín po skončení 

každého konkrétneho vypočutia; žiada prísne a jednotné uplatňovanie týchto pravidiel vo 

všetkých výboroch. 
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