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Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής * 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/2024(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 213 και 214 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και το άρθρο 126 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας1, 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα Ι-26, Ι-27, Ι-28, ΙΙΙ-348 και ΙΙΙ-350 της Συνθήκης για τη 

θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και τη Δήλωση 7 στο άρθρο Ι-27 του Συντάγματος 

της Ευρώπης που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την 

εκλογή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 

ψηφοφορία2, 

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 20053, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της 

νέας Επιτροπής4, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και τα άρθρα 98 και 99 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0179/2005), 

A. εκτιμώντας ότι οι ακροάσεις από το Κοινοβούλιο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής, 

οι οποίες έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 1994 και αναπτύχθηκαν έκτοτε, έχουν 

αποκτήσει νομιμότητα που είναι πλήρως αποδεκτή όχι μόνον από το Κοινοβούλιο και την 

Επιτροπή αλλά και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, 

Β. εκτιμώντας ότι η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από 

την διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου η οποία είναι ανοικτή, δίκαιη και συνεπής, 

και στην οποία κάθε υποψήφιος Επίτροπος γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες, 

Γ. εκτιμώντας ότι υπό το πρίσμα της εμπειρίας και ενόψει μιας μελλοντικής συνταγματικής 

μεταρρύθμισης, είναι τώρα σκόπιμο να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο το 

Κοινοβούλιο εγκρίνει την Επιτροπή,  

                                                 
1  Όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση της Συνθήκης της 

Νίκαιας, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 45 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003.  
2  ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. Όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1). 
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0194, Παράρτημα. 
4  ΕΕ C 201 Ε της 18.8.2005, σ. 113. 



1. εγκρίνει τις ακόλουθες αρχές, κριτήρια και ρυθμίσεις προκειμένου ολόκληρο το Σώμα 

της Επιτροπής να υπόκειται σε ψήφο συγκατάθεσης του Κοινοβουλίου: 

Κριτήρια αξιολόγησης 

(α) το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 

ικανότητες, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαμφισβήτητη 

ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 

τις ικανότητές τους επικοινωνίας· 

(β)  το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των φύλων. 

Μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων από τον 

εκλεγέντα πρόεδρο· 

(γ)  το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σημαντική 

για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των υποψηφίων. 

Αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα οικονομικά 

συμφέροντα· 

Ακροάσεις 

(δ)  κάθε υποψήφιος Επίτροπος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 

κοινοβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπών για μία και μόνη ακρόαση διάρκειας 

τριών ωρών. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό· 

(ε)  οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια είναι μικτά 

γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις με τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές. 

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: 

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 

μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος 

Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής 

αποκλειστικά· 

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει, στον ίδιο λίγο-πολύ 

βαθμό, στις αρμοδιότητες περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην 

περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση 

ενώπιον αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών· 

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 

αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και μόνον σε μικρότερο 

βαθμό στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε 

ακρόαση ενώπιον της κυρίως αρμόδιας επιτροπής η οποία προσκαλεί την ή 

τις λοιπές επιτροπές να λάβουν μέρος στην ακρόαση. 

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πλήρη λόγο όσον αφορά τις  πρακτικές 

ρυθμίσεις· 

(στ) οι κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους υποψήφιους 



Επιτρόπους αρκετό καιρό πριν από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των ουσιαστικών 

γραπτών ερωτήσεων περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή· 

(ζ)  οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 

στους υποψήφιους Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν εαυτούς 

και τις απόψεις τους· 

(η) οι υποψήφιοι Επίτροποι καλούνται να προβούν σε εναρκτήρια προφορική δήλωση 

διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυμερούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων 

Επιτρόπων και των μελών του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της συνεδρίασης, 

θα πρέπει να επιτρέπεται στους υποψηφίους Επιτρόπους να προβαίνουν σε σύντομη 

δήλωση για το κλείσιμο της συνεδρίασης· 

Αξιολόγηση 

(θ)  η δεικτοδοτημένη βιντεοεγγραφή των ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για 

δημοσίευση εντός 24 ωρών· 

(ι)  οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις για να προβαίνουν 

στην αξιολόγηση των μεμονωμένων υποψήφιων Επιτρόπων. Αυτές οι συνεδριάσεις 

διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές καλούνται να δηλώσουν κατά 

πόσον οι υποψήφιοι Επίτροποι διαθέτουν τα προσόντα τόσο για να αποτελέσουν 

μέλη του Σώματος όσο και για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία 

έχουν προταθεί. Εάν μια επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως προς 

αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός της υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε ψηφοφορία 

ως τελευταία λύση. Οι δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και 

παρουσιάζονται σε μικτή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων και της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 

θυρών. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, και εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 

πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των ακροάσεων· 

(ια) ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 

Επιτρόπων σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Η παρουσίαση ακολουθείται από 

συζήτηση. Για την περάτωση της συζήτησης, οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον τριάντα επτά βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν πρόταση 

ψηφίσματος. Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος, το 

Κοινοβούλιο ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το 

διορισμό, ως συλλογικού οργάνου, του Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει κατά την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε ψηφοφορία 

με ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την ψηφοφορία για την 

επόμενη συνεδρίαση· 

2. εγκρίνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση ή στη διάρθρωση 

της Επιτροπής κατά τη θητεία της: 

(α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής απόσυρσης ή 

θανάτου, το Κοινοβούλιο, ενεργώντας με ταχύτητα, καλεί τον υποψήφιο Επίτροπο 

να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ορίζονται στην 



παράγραφο 1· 

(β)  σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον υποψήφιο 

Επίτροπο του κράτους αυτού να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με 

εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1· 

(γ)  σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 

Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον των αντιστοίχων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών πριν αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες· 

3. για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής, καλεί το 

Συμβούλιο να ορίσει τον Μάιο αντί του Ιουνίου 2009, ως περίοδο για τις επόμενες 

κοινοβουλευτικές εκλογές· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην επιτροπή που είναι 

αρμόδια για τον Κανονισμό προκειμένου να προτείνει τις κατάλληλες τροπολογίες στον 

Κανονισμό εγκαίρως και δη πριν από τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο. 

 

 


