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Eiropas Komisijas apstiprināšana  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai 

(2005/2024(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 213. un 214. pantu un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 126. pantu1, 

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai I-26., I-27., I-28., III-348. un III-350. pantu un 

7. deklarāciju par Konstitūcijas Eiropai I-27. pantu, kas pievienota Starpvaldību 

konferences Nobeiguma aktam, 

– ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu 

tiešās vispārējās vēlēšanās2 10. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Komisijas 2005. gada 26. maija Attiecību 

pamatnolīgumu3, 

– ņemot vērā 2004. gada 18. novembra Rezolūciju par jaunās Komisijas ievēlēšanu4, 

– ņemot vērā Reglamenta 45., 98. un 99. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0179/2005), 

tā kā: 

A. komisāru amata kandidātu noklausīšanās Parlamentā, kas pirmo reizi notika 1994. gadā un 

kurā kopš tā laika ieviesti aizvien jauni uzlabojumi, ir ieguvusi leģitimitāti, ko pilnībā atzīst 

ne tikai Parlaments un Komisija, bet arī Padome un dalībvalstis; 

B. apstiprināšanas process Parlamentā, kurš ir atklāts, taisnīgs un konsekvents un kurā katrs 

komisāra amata kandidāts atklāj Parlamentam visu svarīgāko informāciju, būtiski palielina 

Komisijas demokrātisko atbildību; 

C. ņemot vērā gūto pieredzi, un paredzamās konstitucionālās reformas nolūkā ir vēlams 

pārskatīt procesu, kādā Parlaments apstiprina Komisiju; 

1. pieņem še turpmāk uzskaitītos principus, kritērijus un kārtību attiecībā uz piekrišanas 

balsojumu par komisāru sastāvu kopumā. 

                                                 
1  Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Nicas Līguma Protokola par Eiropas Savienības paplašināšanos 

4. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās akta 45. pantu.  
2  OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom 

(OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.). 
3  Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0194, Pielikums. 
4  OV C 201 E, 18.8.2005., 113. lpp. 



Vērtēšanas kritēriji 

a) Parlaments vērtē izraudzītos komisāru amata kandidātus, ņemot vērā viņu vispārējo 

kompetenci, uzticību Eiropai un neapšaubāmu neatkarību. Parlaments vērtē kandidātu 

zināšanas attiecīgajā jomā un sazināšanās prasmes; 

b) Parlaments pievērš īpašu uzmanību dzimumu līdzsvaram. Parlaments var izteikt 

viedokli par Komisijas priekšsēdētāja veikto pienākumu sadali attiecīgajiem komisāru 

amata kandidātiem; 

c) Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par 

kandidātu piemērotību amatam. Parlaments sagaida, ka kandidāti tam atklās visu 

informāciju attiecībā uz savām finansiālajām interesēm; 

Noklausīšanās 

d) katru izraudzīto komisāra amata kandidātu aicina uz atsevišķu trīs stundu 

noklausīšanos attiecīgajā Parlamenta komitejā vai komitejās. Noklausīšanās ir atklāta; 

e) noklausīšanos organizē kopā ar Priekšsēdētāju konferenci un Komiteju priekšsēdētāju 

konferenci. Veic attiecīgus pasākumus, lai apvienotu tās komitejas, kuru atbildības 

joma ir viena komisāra pārziņā. Šajā sakarā ir iespējami trīs varianti: 

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma sakrīt ar tikai vienas parlamentārās 

komitejas atbildības jomu, kandidātu noklausās tikai šī minētā komiteja; 

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma vairāk vai mazāk vienādā mērā sakrīt 

ar vairāku parlamentāro komiteju atbildības jomu, kandidātu kopīgi noklausās abas 

minētās komitejas; 

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma pārsvarā sakrīt ar vienas parlamentārās 

komitejas atbildības jomu un tikai nelielā mērā ar citu parlamentāro komiteju 

atbildības jomu, kandidātu noklausās komiteja, kas ir vislielākā mērā atbildīga par 

attiecīgo jomu, un tā uzaicina attiecīgās citas(-u) komitejas(-u) pārstāvjus apmeklēt 

noklausīšanos. 

 

Ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju apspriežas par šajā sakarā veicamajiem pasākumiem; 

f) parlamentārās komitejas savlaicīgi pirms noklausīšanās iesniedz komisāru amata 

kandidātiem rakstiskus jautājumus. Katra atbildīgā parlamentārā komiteja iesniedz ne 

vairāk kā piecus jautājumus pēc būtības; 

g) noklausīšanās notiek tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai 

kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas iespējas iepazīstināt ar sevi un saviem 

uzskatiem;  

h) komisāru amata kandidātus aicina noklausīšanos atklāt ar mutisku paziņojumu, kas 

neilgst vairāk kā divdesmit minūtes. Noklausīšanās procesā jāveido daudzpusējs 

komisāra amata kandidātu un Parlamenta deputātu politiskais dialogs. Pirms 

noklausīšanās sanāksmes beigām komisāra amata kandidātiem jāļauj teikt īsa 

noslēguma runa;  

Novērtējums 



i) noklausīšanās videoieraksts jādara pieejams sabiedrībai divdesmit četrās stundās;  

j) pēc noklausīšanās komitejas nekavējoties satiekas, lai vienotos par katra atsevišķa 

komisāra amata kandidāta novērtējumu. Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. 

Komitejām ir lūgts paziņot, vai attiecīgie komisāra amata kandidāti ir atbilstoši 

kvalificēti, lai, pirmkārt, ieņemtu komisāra amatu un, otrkārt, pildītu komisāra amata 

pienākumus jomā, kurai tie izraudzīti. Ja komiteja nespēj panākt vienošanos par abiem 

minētajiem kritērijiem, tās priekšsēdētājs liek šos divus jautājumus uz balsošanu. 

Novērtējuma ziņojumus dara zināmus atklātībai un nolasa Priekšsēdētāju konferences 

un Komiteju priekšsēdētāju konferences apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām 

durvīm. Pēc viedokļu apmaiņas un, ja vien sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu 

informāciju, Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference 

pasludina noklausīšanos par slēgtu; 

k) ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē iepazīstina ar visu komisāru 

sastāvu. Pēc uzstāšanās sekos debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa 

vai vismaz trīsdesmit septiņi Parlamenta deputāti var iesniegt apspriešanai rezolūcijas 

priekšlikumu. Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balso par to, vai 

dot piekrišanu priekšsēdētāja un citu Komisijas locekļu kopējai iecelšanai amatā. 

Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. Parlaments var 

atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei; 

2. pieņem turpmāk uzskaitītos pasākumus, ja Komisijas pilnvaru laikā mainās tās sastāvs 

vai atbildības jomu sadalījums: 

a) ja sakarā ar komisāra atkāpšanos no amata, piespiedu demisiju vai nāvi ir jāaizpilda 

kāda vakance, Parlaments nekavējoties aicina attiecīgā komisāra amata kandidātu 

piedalīties noklausīšanās sēdē saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi minēti 

1. punktā, 

b) pievienojoties jaunām dalībvalstīm, Parlaments aicina to izraudzītos komisāra amata 

kandidātus piedalīties noklausīšanās procesā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 

kādi minēti 1. punktā, 

c) ja ir būtiskas izmaiņas komisāru atbildības jomu sadalījumā, tos komisārus, kurus šīs 

izmaiņas skar, pirms jauno amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas aicina uz 

noklausīšanos attiecīgās parlamentārās komitejas; 

3. Lai veicinātu Komisijas apstiprināšanas procesa sagatavošanu, lūdz Padomi pārcelt 

nākamās Parlamenta vēlēšanas no 2009. gada jūnija uz maiju; 

4. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju par Reglamentu atbildīgajai komitejai, lai 

varētu ierosināt attiecīgus Reglamenta grozījumus, pirms nākošām Parlamenta 

vēlēšanām; 

5. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Komisijai, Eiropadomei un Ministru Padomei. 


