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Pytania dla nowych komisarzy na lata 2004-2009 
 

 
PYTANIA OGÓLNE 
 
I. Pytania o charakterze osobistym i zawodowym 
 
1. Jakie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe miały, Pana/Pani zdaniem, szczególne 
znaczenie dla Pana/Pani nominacji oraz mogą okazać się w przyszłości przydatne w pełnieniu 
funkcji komisarza?   
 
 
II. Niezależność 
 
2. Jak może Pan/Pani opisać zobowiązanie do zachowania niezależności podczas pełnienia 
obowiązków i jak planuje Pan/Pani zrealizować je w praktyce? 
 
3. Czy zechce Pan/Pani udzielić Parlamentowi Europejskiemu szczegółowych informacji o 
ostatnich oraz obecnych udziałach i stanowiskach w podmiotach gospodarczych, finansowych 
lub politycznych oraz o innych zobowiązaniach, które mogłyby kolidować z Pana/Pani 
przyszłymi obowiązkami?  
 
 
III. Przyszłość Unii Europejskiej 
 
4.  Do momentu pełnej ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego Komisję i jej członków obowiązują 
istniejące Traktaty. Biorąc jednak pod uwagę przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego, Pana/Pani 
zdaniem, jakiego typu kroki Komisja mogłaby już obecnie przedsięwziąć przed oficjalną 
ratyfikacją? 
 
5. Przewidziana na dziesięć lat Strategia Lizbońska ma do końca 2010 roku przekształcić Unię 
Europejską w najbardziej dynamiczną, konkurencyjną oraz zrównoważoną gospodarkę. Strategia 
Lizbońska opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: rozwoju gospodarczym, 
sprawiedliwości społecznej i poszanowaniu środowiska naturalnego. Przewidziana data - rok 
2010 - pokrywa się z końcem Pana/Pani kadencji. Co zrobiłby(łaby) Pan/Pani jako komisarz, aby 
przyspieszyć osiągnięcie celów wytyczonych w Lizbonie i które z nich uważa Pan/Pani za 
priorytetowe? 
 
6. W jaki sposób zamierza Pan/Pani wpłynąć na poprawę publicznego wizerunku Komisji?   
 
 
 
 
 
IV. Demokratyczna odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim 
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7.  Jak wyobraża sobie Pan/Pani swoją odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim?  

 
a. Czy – z czysto politycznego punktu widzenia – uważa Pan/Pani, że kandydat na 

komisarza, który po przesłuchaniu nie uzyska pozytywnej opinii, powinien wycofać 
swą kandydaturę?  

 
b. W jakim stopniu uważa się Pan/Pani za osobę odpowiedzialną za odpowiedzi udzielane 

przez podległe Panu/Pani służby na pytania zadawane przez Komisję Petycji i inne 
komisje parlamentarne? W jakim stopniu uważałby(łaby) się Pan/Pani za osobę 
odpowiedzialną przed Parlamentem, gdyby przyszło Panu/Pani wyjaśniać minione 
działania lub zaniechanie działań przez Komisję?  

 
c. W jaki sposób rozumie Pan/Pani pojęcie odpowiedzialności politycznej przed 

Parlamentem za działalność podległej(ych) Panu/Pani Dyrekcji Generalnej(ych)? Jakie 
kroki zamierza Pan/Pani podjąć w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
podległą(ymi) sobie Dyrekcją(ami) Generalną(ymi)?  

 
8. Jak istotne jest dla Pana/Pani wprowadzenie w życie współpracy międzyinstytucjonalnej 
(Komisji i Parlamentu), w szczególności z komisjami parlamentarnymi zajmującymi się 
Pana/Pani obszarem kompetencji? Jak w tym nowym kontekście jawi się Panu/Pani pojęcie 
przejrzystości międzyinstytucjonalnej procedury legislacyjnej (między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją) oraz, ogólnie rzecz biorąc, w relacjach pomiędzy Instytucjami? 
  
 
V. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
 
9. Jakiego rodzaju konkretne działania uważa Pan/Pani za niezbędne w celu zapewnienia 
wprowadzenia w życie pojęcia równego traktowania kobiet i mężczyzn w Pana/Pani obszarze 
kompetencji? 
 
 Czy dysponuje Pan/Pani strategią polityczną w zakresie środków finansowych i personelu 
niezbędnych do wprowadzenia w życie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Pana/Pani 
obszarze kompetencji? 
 


	Page 1
	Page 2

