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Jautājumi jaunajiem komisāriem ar pilnvaru laiku no 2004. līdz 2009. gadam 
 

 
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 
I. Jautājumi par personīgo un darba pieredzi 
 
1. Kuri Jūsu personīgās kvalifikācijas un darba pieredzes aspekti, Jūsuprāt, bija īpaši būtiski 
saistībā ar izvirzīšanu komisāra amatam un Jūsu iespējamo darbību šajā amatā?  
 
 
II. Neatkarība 
 
2. Kā Jūs aprakstītu savas saistības pildīt pienākumus neatkarīgi, un kā Jūs šo principu īstenosiet 
ikdienas darbā? 
 
3. Vai Jūs varētu sniegt Eiropas Parlamentam sīkāku informāciju par pašlaik vai nesenā pagātnē 
veiktu uzņēmējdarbību, Jūsu finansiālām un politiskām interesēm un nostājām, vai jebkādām 
citām saistībām, kas nav savienojamas ar Jūsu paredzamajiem pienākumiem?  
 
 
III. Eiropas Savienības nākotne 
 
4.  Ir skaidrs, ka līdz Konstitūcijas līguma pilnīgai ratifikācijai Komisijai un tās locekļiem 
saistoši ir esošie līgumi. Tomēr, tā kā Konstitūcijas līgums ir pieņemts, ko, Jūsuprāt, Komisija 
jau tagad varētu veikt, negaidot līdz tā oficiālajai ratifikācijai? 
 
5. Lisabonas stratēģija ir stratēģija desmit gadiem, un tās mērķis ir panākt, ka līdz 2010. gadam 
Eiropas Savienība kļūst par dinamiskāko, konkurētspējīgāko un ilgtspējīgāko ekonomiku 
pasaulē. Lisabonas stratēģiju veido trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāri — ekonomika, sociālie 
jautājumi un apkārtējā vide. Noteiktais laiks līdz 2010. gadam atbilst Jūsu pilnvaru termiņam. Ko 
Jūs kā komisārs darītu, lai paātrinātu Lisabonas mērķu sasniegšanu, un kādām, pēc Jūsu domām, 
jābūt galvenajām prioritātēm? 
 
6. Kā Jūs esat paredzējis(-usi) uzlabot Komisijas tēlu sabiedrībā?  
 
 
IV. Demokrātiska atbildība pret Eiropas Parlamentu 
 
7. Kāda, pēc Jūsu domām, ir Jūsu atbildība pret Eiropas Parlamentu?  
 

a) Raugoties vienīgi no politiskā viedokļa, vai Jūs uzskatāt, ka komisāram, kurš pēc 
uzklausīšanas ir saņēmis negatīvu vērtējumu, būtu jāatsauc sava kandidatūra?  
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b) Kādā mērā, Jūsuprāt, Jūs esat atbildīgs par atbildēm, ko Jūsu dienesti dod 
Parlamentam, pamatojoties uz pieprasījumiem no tā Lūgumrakstu komitejas vai 
citām atbildīgajām komitejām?  Ja Jūs aicinātu pamatot vai izskaidrot Komisijas 
iepriekšējo darbību vai bezdarbību, ciktāl, Jūsuprāt, sniedzas Jūsu atbildība pret 
Parlamentu?  

 
c) Kā Jūs izprotat koncepciju par politisko atbildību pret Parlamentu attiecībā uz 

Jūsu ģenerāldirektorāta(-u) darbību? Ko Jūs esat iecerējis(-usi) darīt, lai 
nodrošinātu Jūsu ģenerāldirektorātu(-u) labu pārvaldību?  

 
8. Cik svarīgi, Jūsuprāt, ir īstenot iestāžu (Komisijas un Parlamenta) sadarbību, it īpaši ar 
attiecīgajām Parlamenta komitejām Jūsu kompetences jomā? Ņemot vērā jaunos apstākļus, kādi 
ir Jūsu uzskati par pārredzamību starpiestāžu likumdošanas procedūrā starp Eiropas Parlamentu, 
Komisiju un Padomi, kā arī iestāžu attiecībās kopumā?  
 
 
V. Dzimumu līdztiesība 
 
9. Kādus konkrētus pasākumus, Jūsuprāt, jāveic, lai nodrošinātu vienādas iespējas abiem 
dzimumiem Jūsu pārziņā esošās politikas jomā? Vai Jūs esat apsvēris politikas stratēģiju, un kādi 
finanšu resursi un cilvēkresursi ir nepieciešami, lai ieviestu šo koncepciju Jūsu darbības jomā? 
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