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VŠEOBECNÉ OTÁZKY 
 
I. Osobné a profesionálne skúsenosti 
 
1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a profesionálnych skúseností mali podľa Vášho 
názoru osobitný význam, čo sa týka Vašej nominácie a výkonu budúcej funkcie komisára?  
 
 
II. Nezávislosť 
 
2. Ako by ste opísali Váš záväzok byť nezávislý pri výkone svojej funkcie a ako si konkrétne 
predstavujete uvedenie tejto zásady do praxe? 
 
3. Môžete Európskemu parlamentu poskytnúť podrobnosti o tom, či ste v poslednom čase alebo 
v súčasnosti mali podnikateľské, finančné alebo politické záujmy alebo akékoľvek iné záväzky, 
ktoré by boli nezlučiteľné s Vašim výkonom funkcie komisára?  
 
 
III. Budúcnosť Európskej únie 
 
4. Je zrejmé, že do plnej ratifikácie Ústavnej zmluvy sú Komisia a jej členovia viazaní platnými 
Zmluvami. Aké opatrenia by však podľa Vášho názoru mohla Komisia prijať už teraz, po prijatí 
Ústavnej zmluvy, bez čakania na jej formálnu ratifikáciu? 
 
5. Lisabonská stratégia je desaťročná stratégia, ktorá má z EÚ vytvoriť najdynamickejšiu a 
najkonkurencieschopnejšiu trvalo udržateľnú ekonomiku vo svete do roku 2010. Lisabonská 
stratégia zahŕňa tri piliere trvalo udržateľného rozvoja: hospodárstvo, sociálne veci a životné 
prostredie. Lehota do roku 2010 sa prekrýva s obdobím Vášho mandátu. Aké kroky by ste ako 
člen Komisie podnikli, aby sa urýchlilo dosiahnutie lisabonských cieľov? Aké by mali byť podľa 
Vášho názoru hlavné priority? 
 
6. Akým spôsobom máte v úmysle zlepšiť povedomie verejnosti o Komisii?  
 
 
IV. Demokratická zodpovednosť voči Európskemu parlamentu 
 
7. Ako si predstavujete Vašu zodpovednosť voči Európskemu parlamentu? 
 

a. Domnievate sa, výlučne z politického hľadiska, že v prípade, ak by vypočutie 
viedlo k negatívnemu záveru, by sa mal navrhnutý(-á) komisár(-a) vzdať svojej 
kandidatúry? 
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 b. Do akej miery ste podľa Vás zodpovedný za odpovede, ktoré Parlamentu 
poskytujú oddelenia Vášho rezortu na žiadosť Výboru pre petície alebo iných 
príslušných výborov? Ak by ste boli vyzvaný odôvodniť alebo vysvetliť 
predchádzajúce akty Komisie, alebo predchádzajúce opomenutia, do akej 
miery ste podľa Vás povinný zodpovedať sa Parlamentu?  

  
 c. Čo rozumiete pod koncepciou politickej zodpovednosti voči Parlamentu 

týkajúcej sa činností Vášho(Vašich) generálneho riaditeľstva(generálnych 
riaditeľstiev)? Aké kroky máte v úmysle podniknúť, aby ste zabezpečili dobré 
riadenie Vášho(Vašich) generálneho riaditeľstva(generálnych riaditeľstiev)? 

  
 
8. Akú dôležitosť má podľa Vás uskutočňovanie medziinštitucionálnej spolupráce (Komisia-
Parlament), najmä s príslušnými parlamentnými výbormi vo Vašej oblasti pôsobnosti? Čo pre 
Vás znamená transparentnosť v medziinštitucionálnom legislatívnom postupe medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj transparentnosť v medziinštitucionálnych vzťahoch vo 
všeobecnosti?  
 
 
V. Rovnosť pohlaví 
 
9. Aké konkrétne opatrenia považujete za potrebné uskutočniť, aby sa zabezpečilo uplatňovanie 
princípu rovnakých príležitostí (gender mainstreaming) vo Vašej špecifickej oblasti politiky?  
Máte vlastnú politickú stratégiu? Aké finančné a ľudské zdroje považujete za nevyhnutné pre 
uplatnenie princípu rovnakých príležitostí (gender mainstreaming) vo Vašom rezorte? 
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