
DV\538594NL.doc  PE 337.594/rev. 

NL NL 

 
 
 

Vragenlijst voor nieuwe commissarissen 2004-2009 
 
 
 

ALGEMENE VRAGEN 
 
I.  Persoon en beroep 
 
1. Welke aspecten van uw persoonlijke kwalificaties en beroepservaring zijn naar uw mening 
van bijzonder belang voor uw benoeming en uw toekomstige rol als Commissaris?  
 
 
II. Onafhankelijkheid 
 
2. Hoe ziet u de verplichting om uw taken onafhankelijk uit te oefenen en hoe denkt u dat 
beginsel concreet in praktijk te brengen? 
 
3. Kunt u het Europees Parlement bijzonderheden verschaffen over uw vroegere en huidige 
belangen op zakelijk, financieel en politiek terrein en over eventuele andere verplichtingen die 
mogelijk niet verenigbaar zijn met uw toekomstige functie? 
 
 
III. Toekomst van de Europese Unie 
 
4. Het is duidelijk dat tot de volledige ratificatie van het Constitutioneel Verdrag de Commissie 
en haar leden zich moeten houden aan de bestaande verdragen. Welke maatregelen kan de 
Commissie thans na de goedkeuring van het Constitutioneel Verdrag volgens u al nemen zonder 
de officiële ratificatie daarvan af te wachten? 
 
5. De Lissabon-strategie is een tienjarenstrategie om in 2010 van de Europese Unie de meest 
dynamische, concurrerende en duurzame economie ter wereld te maken. Zij omvat drie pijlers 
van duurzame ontwikkeling: economie, sociale zaken en het milieu en valt samen met de duur 
van uw mandaat. Wat gaat u als Commissaris doen om de vooruitgang in de richting van de 
doelstellingen van Lissabon te versnellen en wat moeten naar uw mening de hoofdprioriteiten 
zijn?  
 
6. Op welke wijze gaat u het imago van de Commissie verbeteren? 
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IV. Democratische verantwoording tegenover het Europees Parlement 
 
7. Hoe ziet u uw plicht tot het afleggen van verantwoording aan het Europees Parlement?  
 
a) Bent u, vanuit strikt politiek oogpunt bezien, van mening dat in geval van een negatieve 
conclusie van een hoorzitting, de betrokken kandidaat-commissaris zijn/haar kandidatuur zou 
moeten intrekken? 
 
b) In welke mate acht u zich verantwoordelijk voor de antwoorden die uw diensten het Parlement 
verstrekken naar aanleiding van vragen van de Commissie verzoekschriften of andere bevoegde 
commissies? Indien u verzocht wordt verantwoording af te leggen of helderheid te verschaffen 
over vroeger optreden van de Commissie of over eerdere verzuimen, in welke mate acht u zich 
dan tegenover het Parlement verantwoordelijk? 
 
c) Wat is uw opvatting over het concept van de politieke verantwoordelijkheid tegenover het 
Parlement voor de handelingen van uw directora(a)t(en)-generaal? Welke stappen gaat u nemen 
om te waarborgen dat uw directora(a)t(en)-generaal goed worden geleid? 
 
8. Hoe zou u overwegen de interinstitutionele samenwerking (Commissie-Parlement) ten uitvoer 
te leggen, en dan met name met de voor uw bevoegdhedenterrein relevante parlementaire 
commissies? Wat betekent in deze nieuwe context voor u doorzichtigheid van de 
interinstitutionele wetgevingsprocedure van Europees Parlement, Raad en Commissie, alsmede 
van de interinstitutionele betrekkingen in het algemeen? 
 
V. Gender mainstreaming 
 
9. Welke concrete maatregelen acht u nodig ter uitvoering van het concept van "gender 
mainstreaming" op uw specifieke taakgebied? Hebt u een eigen beleidsstrategie en welke 
financiële en personele middelen zijn volgens u nodig om "gender mainstreaming" in het kader 
van uw portefeuille ten uitvoer te leggen? 
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