
DV\538594CS.doc   

CS CS 

28.07.04 
 

Otázky pro nové komisaře 2004–2009 
 

 
OBECNÉ OTÁZKY 
 
I. Osobní a profesní údaje 
 
1. Která hlediska Vaší osobní kvalifikace a dosavadních profesních zkušeností byla podle Vás 
obzvláště důležitá v souvislosti s Vaší nominací a budoucí funkcí komisaře?  
 
 
II. Nezávislost 
 
2. Jak chápete povinnost vykonávat svou funkci zcela nezávisle a jak si představujete konkrétní 
uplatňování této zásady v každodenní praxi? 
 
3. Můžete Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace o svých nedávných i 
současných obchodních, finančních či politických zájmech a funkcích a o jiných závazcích, které 
by mohly být v rozporu s Vašimi budoucími povinnostmi?  
 
 
III. Budoucnost Evropské unie 
 
4.  Je zřejmé, že až do úplné ratifikace Ústavní smlouvy jsou Komise a její členové vázáni 
stávajícími smlouvami. Které kroky nicméně může podle Vás Komise učinit ihned po přijetí 
Ústavní smlouvy, aniž by musela čekat na její formální ratifikaci? 
 
5. Lisabonská strategie je desetiletá strategie, jejímž cílem je vytvořit z Evropské unie do roku 
2010 oblast s nejdynamičtější, nejvíce konkurenceschopnou a trvale udržitelnou ekonomikou na 
světě. Lisabonská strategie zahrnuje tři pilíře udržitelného rozvoje: ekonomiku, sociální otázky a 
životní prostředí. Termín 2010 vyprší v průběhu Vašeho mandátu. Jaký postup byste jako 
komisař zvolil pro zajištění rychlejšího dosažení lisabonských cílů, a jaké by podle Vás měly být 
hlavní priority tohoto procesu? 
 
6. Jak chcete zlepšit obraz Komise v očích veřejnosti?  
 
 
 
 
 
 
IV. Demokratická odpovědnost vůči Evropskému parlamentu 
 
7. Jakou budete mít dle Vašeho názoru odpovědnost vůči Evropskému parlamentu?  
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a. Domníváte se z čistě politického hlediska, že by v případě záporného závěru slyšení měl 
dotyčný nominovaný komisař vzít svou kandidaturu zpět?  

 
b. Do jaké míry jste podle Vás zodpovědný za odpovědi poskytované Parlamentu Vašimi 

službami, které si vyžádal Petiční výbor nebo další výbory Parlamentu? Do jaké míry 
jste podle Vás odpovědný za předešlá konání nebo opomenutí Komise, vyzve-li Vás 
Parlament, abyste je zdůvodnil nebo vysvětlil?  

 
c. Co rozumíte pod pojmem politické odpovědnosti vůči Parlamentu za činnosti Vašeho 

generálního (generálních) ředitelství? Jaké kroky hodláte učinit pro zajištění dobrého 
řízení generálního (generálních) ředitelství?  

 
8. Jakou důležitost přisuzujete interinstitucionální spolupráci (Komise - Parlament), a to 
především s parlamentními výbory činnými v oblasti, za kterou jste zodpovědný? Jak v těchto 
nových souvislostech chápete průhlednost v interinstitucionálním legislativním procesu mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí a v interinstitucionálních vztazích obecně?   
 
 
V. Rovný přístup 
 
9.  Jaká konkrétní opatření považujete v oblasti své působnosti za nezbytná pro zajištění rovného 
přístupu k mužům a ženám? Máte vypracovanou konkrétní strategii politiky rovného přístupu? 
Jaké finanční a lidské zdroje budou ve Vašem úřadu nutné pro zavedení této politiky? 
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