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Kérdéssor a 2004-2009 közötti új biztosok számára 
 

 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
 
I. Személyes és szakmai kérdés 
 
1. Véleménye szerint saját személyes képesítéseinek és szakmai tapasztalatának mely vetületei 
teszik Önt különösen alkalmassá jelöltségére és esetleges jövőbeni biztosi szerepére?  
 
 
I. Függetlenség 
 
2. Hogyan értelmezi arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tisztségét függetlenségét megőrizve 
kell betöltenie, és a gyakorlatban hogyan tervezi ennek megvalósítását? 
 
3. Tudná-e részletezni az Európai Parlament számára közelmúltbeli és jelenlegi üzleti, pénzügyi 
és politikai érdekeltségeit és pozícióit, valamint bármely más elkötelezettségét, amely lehetséges 
jövőbeni feladataival összeférhetetlen?  
 
 
III. Az Európai Unió jövője 
 
4.  Nyilvánvaló, hogy az Alkotmányos Szerződés teljes ratifikációjáig a Bizottságot és tagjait a 
jelenleg hatályos szerződések kötelezik. Mégis, miután elfogadták az alkotmányról szóló 
szerződést, véleménye szerint milyen lépéseket tehet a Bizottság még a hivatalos ratifikációt 
megelőzően? 
 
5. A Lisszaboni Stratégia egy tíz évre szóló stratégia, amelynek célja, hogy az Európai Uniót 
2010-re a világ legdinamikusabb, legversenyképesebb és legfenntarthatóbb gazdaságává tegye. 
A lisszaboni stratégia magába foglalja a fenntartható fejlődés három pillérét: a gazdaságot, a 
szociális ügyeket és a környezetvédelmet. A 2010-es dátum megegyezik az Ön hivatali idejével. 
Mit tenne Ön mint biztos, hogy felgyorsítsa az előrehaladást a lisszaboni célok felé, és 
véleménye szerint mik kell, hogy legyenek a fő prioritások? 
 
6. Hogyan kívánja javítani a Bizottságról alkotott általános képet?  
 
 
 
 
 
 
IV. Demokratikus felelősség az Európai Parlamenttel szemben 
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7. Hogyan határozná meg az Európai Parlament általi felelősségre vonhatóságát?  
 

a. Szigorúan politikai szempontból véve úgy ítéli-e meg, hogy amennyiben meghallgatása 
negatív eredménnyel zárul, az érintett biztosjelöltnek le kellene mondania jelöltségéről?  

 
b. Véleménye szerint Ön milyen mértékben felelős azokért a válaszokért, amelyeket 

munkatársai a Parlamentnek adnak a Petíciós Bizottságtól és más felelős bizottságoktól 
származó kérdésekre? Ha felszólítanák, hogy igazolja vagy magyarázza meg a Bizottság 
korábbi cselekedeteit vagy korábbi mulasztásait, milyen mértékben tartaná magát 
felelősnek a Parlament felé?  

 
c. Mit ért főigazgatósága(i) tevékenységével kapcsolatos, Parlamenttel szembeni politikai 

felelőssége alatt? Milyen lépéseket kíván tenni annak biztosítására, hogy 
főigazgatósága(i) megfelelően legyen(ek) irányítva?  

 
8. Ön szerint mennyire fontos az intézményközi együttműködés megvalósítása (Bizottság-
Parlament), különösen az Ön illetékessége alá tartozó parlamenti bizottságokkal? Ebben az új 
összefüggésben mit jelent az Ön számára az átláthatóság az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság részvételével zajló intézményközi jogalkotási folyamatban, valamint az intézményközi 
kapcsolatokban általánosságban?  
 
 
V. A nemek közötti esélyegyenlőség 
 
9. Véleménye szerint milyen intézkedések szükségesek annak biztosításához, hogy a nemek 
közötti esélyegyenlőség koncepciója megvalósuljon az Ön politikai szakterületén? Van-e Önnek 
ilyen irányú politikai stratégiája, és véleménye szerint milyen anyagi és emberi erőforrások 
szükségesek ahhoz, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítható legyen az Ön 
tárcájánál? 
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