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Klausimai naujiems 2004–2009 m. kadencijos Komisijos nariams 
 

 
BENDRIEJI KLAUSIMAI 
 
I. Asmeniniai ir profesiniai duomenys 
 
1. Kurios Jūsų asmens savybės ir profesinės patirties aspektai, Jūsų manymu, yra ypač svarbūs, 
atsižvelgiant į Jūsų paskyrimą ir būsimas Komisijos nario pareigas?  
 
II. Nepriklausomumas 
 
2. Kaip apibūdintumėte savo įsipareigojimą einant pareigas būti nepriklausomam(-ai) ir kaip 
konkrečiai įsivaizduojate šio principo įgyvendinimą? 
 
3. Ar galėtumėte Europos Parlamentui suteikti detalesnės informacijos apie neseniai turėtus arba 
esamus verslo, finansinius ir politinius interesus bei pareigas, taip pat bet kokius kitus 
įsipareigojimus, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis?  
 
 
III. Europos Sąjungos ateitis 
 
4.  Akivaizdu, kad iki tol, kol bus galutinai ratifikuota Konstitucijos sutartis, Komisija ir jos 
nariai yra saistomi esamų sutarčių. Vis dėlto kadangi Konstitucijos sutartis yra patvirtinta, kokių 
veiksmų, Jūsų nuomone, jau gali imtis Komisija nelaukdama, kol ši bus oficialiai ratifikuota? 
 
5. Lisabonos strategija yra dešimtmečio strategija, turinti Europos Sąjungos ekonomiką iki 2010 
m. paversti dinamiškiausia, konkurencingiausia ir tolygiausiai besivystančia pasaulyje. 
Lisabonos strategija apima tris tolygios plėtros ramsčius: ekonomiką, socialinius reikalus ir 
aplinkosaugą. Numatytas įgyvendinimo terminas 2010 m. sutampa su Jūsų kadencijos 
laikotarpiu. Kaip, būdamas Komisijos narys, sieksite paspartinti pažangą įgyvendinant Lisabonos 
tikslus ir kam, Jūsų nuomone, reikėtų teikti pirmenybę? 
 
6. Kaip ketinate pagerinti Komisijos įvaizdį visuomenėje?  
 
IV. Demokratinė atskaitomybė Europos Parlamentui 
 
7. Kaip įsivaizduojate savo atskaitomybę Europos Parlamentui?  
 

a.  Ar manote, vertindami vien politiniu požiūriu, kad po klausymų paskelbus neigiamą 
sprendimą, kandidatas(-ė) į Komisijos narius turėtų atsiimti savo kandidatūrą?  

 
b. Kiek manote esąs atsakingas už savo atsakomybės srities tarnybų pateiktus atsakymus į 

Parlamento Peticijų komiteto ar kitų atsakingų komitetų pateiktus prašymus? Kiek 
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jaustumėtės atskaitingas Parlamentui, jei iš Jūsų pareikalautų pateisinti arba paaiškinti 
ankstesnius Komisijos veiksmus ar neveikimą?  

 
c. Kaip suprantate politinės atsakomybės Parlamentui už savo atsakomybės srities 

generalinių direktoratų veiklą sąvoką? Kokių veiksmų ketinate imtis siekdamas 
užtikrinti, kad Jūsų atsakomybės srities generaliniai direktoratai būtų tinkamai valdomi?  

 
8. Kaip vertinate Komisijos bendradarbiavimo su Parlamentu, ypač su Jūsų kompetencijos srityje 
dirbančiais Parlamento komitetais, svarbą? Ką Jums šiame naujame kontekste reiškia 
tarpinstitucininio įstatymų leidybos proceso, kuriame dalyvauja Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija, skaidrumas bei apskritai santykiai tarp institucijų?  
 
 
V. Lyčių aspekto integravimas 
 
9. Kokios konkrečios priemonės, Jūsų nuomone, reikalingos siekiant užtikrinti, kad Jūsų 
atsakomybės politikos srityje būtų įgyvendinta lyčių aspekto integravimo koncepcija? Ar turite 
politinę strategiją? Kokių finansinių ir žmogiškųjų išteklių, Jūsų nuomone, reikia lyčių aspektui 
integruoti Jūsų atsakomybės srityje? 
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