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Komisjoni heakskiitmise suunised  

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta 

(2005/2024(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikleid 213 ja 214 ja Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 1261; 

 

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikleid I-26, I-27, I-28, I-348 ja III-350 ja 

valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-

27 deklaratsiooni 7; 

 

– võttes arvesse 20. septembri 1976. aasta akti Euroopa Parlamendi liikmete otseste ja 

üldiste valimiste kohta2; 

 

– võttes arvesse 26. mai 2005. aasta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 

raamlepingut3; 

 

– võttes arvesse oma 18. novembri 2004. aasta resolutsiooni uue komisjoni valimise 

kohta4; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 45, 98 ja 99; 

 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0179/2005), 

 

A. arvestades, et volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendis, mida 

esmakordselt kasutati 1994. aastal ja mida pärast seda on edasi arendatud, on 

saavutanud õiguspärasuse, mida aktsepteerivad täielikult lisaks Euroopa Parlamendile ja 

komisjonile ka nõukogu ja liikmesriigid; 

 

B. arvestades, et komisjoni demokraatlikku õiguspärasust suurendab ka Euroopa 

Parlamendi tunnustamisprotsess, mis on avatud, õiglane ja pidev ning mille käigus iga 

volinikukandidaat avaldab Euroopa Parlamendile kogu asjakohase teabe;  

 

C. arvestades, et kogemusi ja tulevast põhiseaduslikku reformi silmas pidades tuleb nüüd 

üle vaadata see, kuidas Euroopa Parlament komisjoni heaks kiidab, 

 

1. võtab vastu järgmised põhimõtted, kriteeriumid ja korra, millega pannakse kogu 

komisjoni koosseis nõusolekuhääletusele, 

                                                 
1  Nice’i lepingu laienemise protokolli artikliga 4 muudetud kujul, nagu seda on muudetud 2003. 

aasta ühinemisakti artikliga 45.  
2  EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5. Akti on muudetud nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT 

L 283, 21.10.2002, lk 1). 
3  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0194, Lisa. 
4  ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 113. 



 

Hindamise kriteeriumid 

 

a) Euroopa Parlament hindab volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopa 

asjadesse pühendumuse ja kaheldamatu sõltumatuse alusel. Parlament hindab vastava 

haldusala teadmisi ja suhtlemisoskust; 

 

b) Euroopa Parlament peab eriti silmas sugude võrdset esindatust. See võib väljenduda 

portfellide jaotamises presidendikandidaadi poolt; 

 

c) Euroopa Parlament võib taotleda mis tahes asjakohast teavet, mis aitab teha otsust 

kandidaatide sobivuse kohta. Parlament soovib finantshuvidega seotud teabe täielikku 

avaldamist; 

 

Kuulamised 

 

d) iga volinikukandidaat kutsutakse ühekordseks kolmetunniseks kuulamiseks Euroopa 

Parlamendi asjaomase komisjoni või komisjonide ette. Kuulamised on avalikud;  

 

e) kuulamisi organiseeritakse koos esimeeste konverentsi ja komisjonide esimeeste 

konverentsiga. Asjaomaste komisjonide kaasamiseks antakse kohased korraldused, kui 

haldusalad segunevad. On kolm võimalust: 

 

– volinikukandidaadi portfell langeb kokku üheainsa parlamendikomisjoni 

pädevusvaldkondadega; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati ainult selle 

parlamendikomisjoni poolt; 

 

– volinikukandidaadi portfell sisaldab võrdsetes osades mitme parlamendikomisjoni 

pädevusvaldkondi; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati ühiselt nende 

parlamendikomisjonide poolt; 

 

– volinikukandidaadi portfell sisaldab väga suures osas ühe parlamendikomisjoni 

pädevusvaldkondi ja vaid väikses osas ühe või mitme teise parlamendikomisjoni 

pädevusvaldkondi; sel juhul kuulatakse volinikukandidaati põhiosas pädeva 

parlamendikomisjoni poolt, kes kutsub teised parlamendikomisjonid kuulamisest osa 

võtma. 

 

Korra osas peetakse üksikasjalikult nõu komisjoni presidendikandidaadiga; 

 

f) parlamendikomisjonid esitavad kirjalikult vastatavad küsimused volinikukandidaatidele 

aegsasti enne kuulamisi. Iga pädev parlamendikomisjon võib esitada kuni viis olulist 

kirjalikult vastatavat küsimust; 

 

g) kuulamised toimuvad sellistel asjaoludel ja tingimustel, mille korral 

volinikukandidaatidel on võrdne ja õiglane võimalus end ja oma arvamusi esitleda;  

 

h) volinikukandidaatidel palutakse esitada suuline avasõna pikkusega kuni kakskümmend 

minutit. Kuulamised tuleb korraldada nii, et need arendaksid mitmekülgset poliitilist 

dialoogi volinikukandidaatide ja parlamendiliikmete vahel. Enne istungi lõppu tuleb 

volinikukandidaatidele võimaldada lühike lõppsõna;  



 

Hindamine 

 

i) kahekümne nelja tunni jooksul tuleb avalikus registris kättesaadavaks teha kuulamiste 

indekseeritud videosalvestus;  

 

j) iga volinikukandidaadi kohta hinnangu andmiseks peavad komisjonid viivitamatult 

pärast kuulamist kohtuma. Kõnealused kohtumised on kinnised. Parlamendikomisjone 

palutakse hinnata, kas volinikukandidaadid sobivad komisjoni liikmeks ning kas nad 

sobivad täitma neile määratud ülesandeid. Kui parlamendikomisjon mõlemas küsimuses 

konsensust ei saavuta, paneb komisjoni esimees viimase abinõuna mõlemad otsused 

hääletusele. Hinnangud avalikustatakse ja esitatakse esimeeste konverentsi ja 

komisjonide esimeeste konverentsi ühisele kinnisele koosolekule. Pärast arvamuste 

vahetamist ja kui lisateavet ei taotleta, kuulutavad esimeeste konverents ja komisjonide 

esimeeste konverents kuulamised lõppenuks; 

 

k) komisjoni presidendikandidaat esitleb kogu komisjoni koosseisu Euroopa Parlamendi 

istungil. Esitlusele järgneb arutelu. Arutelu lõpetamiseks võib iga fraktsioon või 

vähemalt 37 parlamendiliiget esitada resolutsiooni ettepaneku. Pärast resolutsiooni 

ettepaneku hääletamist hääletab Euroopa Parlament, kas anda oma nõusolek 

presidendija teiste komisjoni liikmete ametisse nimetamiseks või mitte. Parlament 

otsustab nimelisel hääletamisel antud häälte enamusega. Euroopa Parlament võib lükata 

hääletuse edasi järgmisele istungile. 

 

2. muudatuste korral komisjoni koosseisus või korralduses selle ametiaja jooksul võtab 

vastu järgmised meetmed:  

 

a) Euroopa Parlament kutsub viivitamatult voliniku kandidaadi kuulamisele lõikes 1 

sätestatud tingimustel juhul, kui ametikoht on vaja täita tagasiastumise, kohustusliku 

pensionilejäämise või surma korral;  

b) uue liikmesriigi ühinemise korral kutsub Euroopa Parlament volinikukandidaadi 

kuulamisele lõikes 1 sätestatud tingimustel;  

 

c) portfellide olulise ümberjagamise korral kutsutakse asjaomased volinikud enne uute 

kohustuste võtmist vastavate parlamendikomisjonide ette; 

 

3. palub ülemkogul komisjoni heakskiiduprotsessi ettevalmistamise hõlbustamiseks tuua 

järgmised parlamendivalimised 2009. aasta juunist üle maisse; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kodukorra eest vastutavale 

komisjonile eesmärgiga esitada kodukorra asjakohased muudatusettepanekud aegsasti 

enne järgmisi parlamendivalimisi; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa 

Ülemkogule ja nõukogule. 


