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Europos Komisijos tvirtinimas  

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005/2024(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 213 ir 214 straipsnius ir į Europos 

atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 126 straipsnį1, 

 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-26, I-27, I-28, III-348 ir III-350 

straipsnius bei į 7 deklaraciją dėl Konstitucijos Europai I-27 straipsnio, pridėtą prie 

Tarpvyriausybinės konferencijos galutinio nutarimo, 

 

– atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 10 straipsnį2, 

 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 26 d. Pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir 

Komisijos santykių3, 

 

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl naujos Komisijos rinkimų4, 

 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45, 98 ir 99 taisykles, 

 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ataskaitą (A6-0179/2005), 

 

A. kadangi parlamentiniai Komisijos kandidatų klausymai, pirmą kartą įvykę 1994 m. ir nuo 

to laiko išplėtoti, įgijo teisėtumo, kurį visiškai pripažįsta ne tik Parlamentas ir Komisija, 

bet ir Taryba bei valstybės narės, 

 

B. kadangi klausymai Parlamente, kurie yra atviri, teisingi ir nuoseklūs ir kuriuose 

kiekvienas paskirtasis Komisijos narys pateikia Parlamentui visą svarbią informaciją, 

labai sustiprina Komisijos demokratinę atskaitomybę, 

 

C. kadangi, atsižvelgiant į patirtį ir turint omenyje būsimą konstitucinę reformą, jau dabar 

pageidautina peržiūrėti tvarką, pagal kurią Parlamentas tvirtina Komisiją, 

 

1. priima šiuos principus, kriterijus ir susitarimus dėl Komisijos kolegijos sudarymo, 

priklausomo nuo Parlamento pritarimo balsavimu: 

 

Vertinimo kriterijai 

                                                 
1 Su pakeitimais, padarytais protokolo dėl Nicos sutarties išplėtimo, pataisyto 2003 m. Stojimo akto 

45 straipsniu, 4 straipsniu. 
2 OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Pakeista Traybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 

2002 10 21, p. 1). 
3 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0194, Priedas. 
4 OL C 201E, 2005 8 18, p. 113. 



 

a) Parlamentas įvertina paskirtus Komisijos narius atsižvelgdamas į jų bendrą kompetenciją, 

įsipareigojimus Europai ir neabejotiną nepriklausomumą. Jis vertina žinias atitinkamo 

posto srityje ir komunikavimo įgūdžius. 

 

b) Parlamentas atsižvelgia į lyčių pusiausvyrą. Jis gali pasisakyti dėl išrinktojo pirmininko 

siūlomo pareigų pagal postus išdalinimo. 

 

c) Parlamentas gali reikalauti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti 

sprendimą dėl kandidatų tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su finansiniais 

interesais susijusi informacija. 

 

Klausymai 

 

d) kiekvienas paskirtas Komisijos narys bus kviečiamas atvykti į atitinkamo Parlamento 

komiteto arba komitetų posėdžius vienam trijų valandų klausymui. Klausymai yra vieši. 

 

e) klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Mišrių 

postų atveju suderinama, kad klausymams būtų paskirti tinkami komitetai. Yra trys 

galimybės: 

 

– jeigu paskirto Komisijos nario postas apima tik vieno Parlamento komiteto kompetencijos 

sritį, jo (jos) išklauso tik to komiteto nariai;  

 

– jeigu paskirto Komisijos nario postas daugiau ar mažiau vienodai apima kelių Parlamento 

komitetų kompetencijos sritis, jo (jos) kartu išklauso tų komiteto nariai;  

 

– jeigu paskirto Komisijos nario postas iš esmės apima vieno komiteto kompetencijos sritį 

ir tik daug mažesniu mastu dar vieno ar kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritį (-

is), jo (jos) išklauso atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto ar kitų komitetų nariai 

kviečiami dalyvauti klausyme. 

 

Derinant šiuos dalykus, visapusiškai konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos pirmininku. 

 

f) parlamento komitetai, likus pakankamai laiko iki klausymų pradžios, raštu pateikia 

klausimus paskirtiems Komisijos nariams. Vienas atsakingas Parlamento komitetas raštu 

gali pateikti ne daugiau kaip penkis esminius klausimus. 

 

g) klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos 

nariai turi vienodą ir nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti savo nuomonę. 

 

h) paskirti Komisijos nariai yra pakviečiami padaryti žodinį ne ilgesnį nei dvidešimties 

minučių įžanginį pranešimą. Rengiant klausymus, siekiama pliuralistinio politinio dialogo 

tarp paskirtų Komisijos narių ir Parlamento narių. Prieš klausymo pabaigą paskirtiems 

Komisijos nariams leidžiama padaryti glaustą baigiamąjį pranešimą. 

 

Įvertinimas 

 

i) svarstymų vaizdo įrašas su turiniu turėtų būti prieinamas visuomenei po 24 valandų. 

 



j) pasibaigus klausymams, komitetai turi neuždelsdami susirinkti ir įvertinti kiekvieną 

paskirtą Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. Komitetai turi pateikti savo nuomonę 

dėl to, ar paskirti Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir 

vykdyti pareigas, į kurias jie paskirti. Jeigu kuriam nors komitetui nepavyksta pasiekti 

vieningo sutarimo kuriuo nors iš šių dviejų punktų, kaip paskutinę priemonę to komiteto 

pirmininkas abu sprendimus pateikia balsavimui. Vertinimai paskelbiami ir pristatomi 

jungtiniame Pirmininkų sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje, kuris yra 

uždaras. Pasikeitus nuomonėmis ir jeigu nenusprendžiama pareikalauti daugiau 

informacijos, Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga skelbia klausymų pabaigą. 

 

k) išrinktasis Komisijos pirmininkas per Parlamento posėdį pristato visą Komisijos narių 

kolegiją. Po pristatymo vyksta diskusijos. Užbaigiant diskusijas, bet kuri frakcija arba 

mažiausiai trisdešimt septyni Parlamento nariai gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. 

Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas balsuoja, ar kartu 

pritarti Pirmininko ir kitų Komisijos narių kandidatūroms. Sprendimą Parlamentas priima 

atsižvelgdamas į vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomonę. Parlamentas gali 

balsavimą atidėti iki kito posėdžio. 

 

2. jeigu keičiasi Komisijos sudėtis arba pertvarkomi postai Komisijos įgaliojimų laikotarpiu, 

naudojamos šios nuostatos: 

 

a) kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, privalomo išėjimo į pensiją ar mirties atsiradusią 

laisvą vietą, Parlamentas nedelsdamas kviečia kandidatą į Komisijos narius dalyvauti 

klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte; 

 

b) kai į ES įstoja nauja valstybė narė, Parlamentas kviečia jos paskirtą Komisijos narį 

dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte. 

 

c) kai iš esmės pertvarkomi postai, susiję Komisijos nariai, prieš užimdami savo naujas 

pareigas, yra kviečiami dalyvauti atitinkamų Parlamento komitetų posėdžiuose. 

 

3. siekdamas palegvinti pasirengimą pritarimo Komisijai procesui, prašo Tarybos perkelti 

ateinančius Parlamento rinkimus iš 2009 m. birželio mėnesio į gegužės mėnesį. 

 

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją už Darbo tvarkos taisykles atsakingam 

komitetui, kad, likus pakankamai laiko iki ateinančių Parlamento rinkimų, būtų pasiūlyti 

atitinkami tų taisyklių pakeitimai. 

 

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Europos Vadovų Tarybai ir 

Ministrų Tarybai. 


