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Vprašalnik za nove komisarje v obdobju 2004-2009 
 

 
SPLOŠNA VPRAŠANJA 
 
I. Osebna pričakovanja in strokovne izkušnje 
 
1. Katere osebne usposobljenosti in strokovne izkušnje so bile po vašem mnenju posebnega 
pomena glede na vaše imenovanje in opravljanje vaših bodočih nalog komisarja?  
 
 
II. Neodvisnost 
 
2. Kako bi definirali vašo obveznost, da svoje naloge opravljate popolnoma neodvisno, in kako si 
to predstavljate v praksi? 
 
3. Ali bi lahko Evropskemu parlamentu predstavili podrobnosti vaših nedavnih in sedanjih 
poslovnih, finančnih in političnih interesov ter položajev in kakršnih koli drugih obveznosti, ki bi 
lahko bili v nasprotju z vašimi bodočimi nalogami?  
 
 
III. Prihodnost Evropske unije 
 
4. Jasno je, da Komisijo in njene člane do končne ratifikacije Ustavne pogodbe zavezujejo 
obstoječe pogodbe. Katere ukrepe lahko Komisija po vašem mnenju, glede na to, da se Ustavna 
pogodba sprejema, izvaja že pred njeno uradno ratifikacijo? 
 
5. Lizbonska strategija je desetletna strategija, da bi Evropska unija do leta 2010 postala najbolj 
dinamično, konkurenčno in trajnostno gospodarstvo na svetu. Lizbonsko strategijo sestavljajo 
trije stebri trajnostnega razvoja: gospodarstvo, socialne zadeve in okolje. Leto 2010 bo sovpadlo 
z vašim mandatom. Kako bi vi kot komisar pospešili napredek pri doseganju lizbonskih ciljev in 
kaj bi po vašem mnenju morale biti osrednje prednostne naloge? 
 
6. Kako boste izboljšali javno podobo Komisije?  
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IV. Demokratična odgovornost pred Evropskim parlamentom 
 
7. Kakšna je po vašem mnenju narava vaše odgovornosti pred Evropskim parlamentom? 
 
a) Ali s strogo političnega vidika menite, da bi moral predlagani za komisarja v primeru 

negativnega izida predstavitve umakniti kandidaturo? 
 
b) Do katere mere ste po vašem mnenju odgovorni za odgovore, ki jih vaše službe dajo 

Parlamentu, in sicer na zahteve, ki jih poda parlamentarni odbor za peticije ali ostali 
pristojni odbori? Do katere mere ste po vašem mnenju odgovorni Parlamentu, če od vas 
zahteva, da opravičite ali pojasnite predhodna dejanja ali opustitve Komisije? 

 
c) Kako razumete pojem politične odgovornosti Evropskemu parlamentu za delo vašega(-

ih) generalnega(-ih) direktorata(-ov)? Kaj nameravate storiti za dobro upravljanje 
vašega(-ih) generalnega(-ih) direktorata(-ov)? 

 
8. Kako pomembno se vam zdi uresničevanje medinstitucionalnega sodelovanja (Komisija-
Parlament), še posebej z ustreznimi parlamentarnimi odbori, ki delujejo na področju vaših 
pristojnosti? Kaj za vas v tem novem kontekstu pomeni preglednost v medinstitucionalnem 
zakonodajnem postopku med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo kot tudi na splošno 
v medinstitucionalnih odnosih? 
 
 
V. Integracija načela enakosti spolov 
 
9. Kateri so po vašem mnenju konkretni ukrepi, ki bi jih bilo treba uvesti na vašem področju 
politike, da bi zagotovili integracijo načela enakosti spolov? Ali imate politično strategijo, ki bi 
omogočila integracijo načela enakosti spolov na vašem področju? Kakšna finančna sredstva in 
osebje so po vašem mnenju nujni za dosego teh ciljev? 
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