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Συνοπτική περίληψη 

Υπό το φως της τρέχουσας διαµάχης σχετικά µε το διορισµό της νέας Επιτροπής, η Επιτροπή 
Συνταγµατικών Υποθέσεων ανέθεσε στον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Andrew 
Duff να εξετάσει συνολικά τη διαδικασία των ακροάσεων.  

Το έγγραφο εργασίας του καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, παρά τις αδυναµίες της, η διαδικασία 
που ακολουθείται σήµερα είναι ορθή.  
 
 «Η τρέχουσα διαδικασία έγκρισης έχει γίνει δεκτή όχι µόνον από την Επιτροπή και από 

το Κοινοβούλιο αλλά και το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη. Πρόκειται για µια σηµαντική 
άσκηση για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και για µια νόµιµη διαδικασία µε πολιτικές 
συνέπειες. Όπως ο Πρόεδρος Barroso ανέφερε, η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ πιο 
αυστηρή από οποιαδήποτε άλλη σχετίζεται µε το διορισµό των εθνικών κυβερνήσεων. 
Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο για σηµαντικές βελτιώσεις των 
διαδικασιών, προκειµένου να διασφαλιστούν στο µέλλον µεγαλύτερος βαθµός 
δικαιοσύνης µεταξύ των υποψηφίων, ουσιαστικότερος διάλογος µεταξύ Επιτροπής και 
Κοινοβουλίου και πιο εύστοχες ετυµηγορίες». 

 
Στην έκθεση σχολιάζονται δυσµενώς οι διατάξεις της Συνθήκης σχετικά µε τον διορισµό της 
Επιτροπής, οι οποίες χαρακτηρίζονται «χαρακτηριστικά υπερβολικά περίπλοκες». Εντοπίζονται 
επίσης αδυναµίες στον Κανονισµό του Κοινοβουλίου.  
 
Επιπλέον, ο συντάκτης αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητα της δύσκαµπτης µορφής µε την 
οποία διεξάγονται  οι προφορικές ακροάσεις και υποστηρίζει ότι χρειάζεται ουσιαστικότερος 
διάλογος, ώστε να είναι σε θέση οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επηρεάζουν τη 
διαµόρφωση του προγράµµατος της νέας Επιτροπής. Θεωρεί ότι ο τρόπος διεξαγωγής µερικών 
εκ των προφορικών ακροάσεων οδήγησε σε κάποια επιφανειακή αντιµετώπιση.  
 
Ο κ.  Duff  αµφισβητεί επίσης την αξία των γραπτών ερωτήσεων, καθώς οι γενικές ερωτήσεις 
είναι υπερβολικά αόριστες και άρα περιορισµένης χρησιµότητας ενώ οι ερωτήσεις για την 
πολιτική είναι υπερβολικά τεχνικές. 
  
Στην έκθεση σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει «συντονισµένη διαδικασία που 
θα διασφαλίζει τον οριζόντιο έλεγχο των αποτελεσµάτων των ακροάσεων», και θεωρεί ότι το 
Κοινοβούλιο δεν έχει εξασφαλίσει µηχανισµό που θα διακρίνει τον γενικό πολιτικό 
προσανατολισµό της επόµενης Επιτροπής. Οι επιστολές αξιολόγησης διακρίνονταν από 
«ανοµοιογενή µορφή, διαφορετικές προσεγγίσεις και ασαφή µηνύµατα».  
 
Ο συντάκτης καταθέτει ορισµένες προτάσεις για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος κυρίως δε τη 
σύσταση µιας ειδικής Ανώτατης Επιτροπής η οποία θα διεξάγει τις µελλοντικές ακροάσεις. 
Επιµένει σε υψηλότερα πρότυπα δηµοσιοποίησης. 
 
Το Κοινοβούλιο πρόκειται να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες βάσει του Συντάγµατος και 
είναι απαραίτητο οι διαδικασίες έγκρισης να ανταποκρίνονται στις νέες του αρµοδιότητες. Ο κ. 
Duff προτείνει οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να µετατεθούν στο Μάιο του 2009  
προκειµένου να δοθεί στους βουλευτές επαρκής χρόνος ώστε να προετοιµάσουν τις πρώτες τους 
διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσον αφορά την επιλογή του Προέδρου. 

______________________ 
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Με ποιο τρόπο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων αποφάσισε να εξετάσει συνολικά τη διαδικασία βάσει 
της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύνθεση της νέας Επιτροπής.  

1. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι η σηµερινή διαδικασία όπως ορίζεται από τις Συνθήκες – οι 
οποίες πρόσφατα αναθεωρήθηκαν από τη συνθήκη της Νίκαιας – είναι χαρακτηριστικά 
υπερβολικά περίπλοκη. Στο πλαίσιο αλλεπάλληλων ∆ιακυβερνητικών ∆ιασκέψεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να διασφαλίσει τη διπλή νοµιµοποίηση της Επιτροπής, 
θεσπίζοντας το διορισµό της τόσο από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και καθιστώντας την υπεύθυνη έναντι αµφότερων των θεσµικών οργάνων αυτών.1 
Η προσπάθεια έχει δηµιουργήσει εντάσεις µεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών µελών, 
ένταση που εκδηλώθηκε και πάλι στο πλαίσιο της Συνέλευσης.  

Η συνθήκη του Μάαστριχ αναγνώρισε στο Κοινοβούλιο το δικαίωµα να συµµετέχει στις 
διαβουλεύσεις για το διορισµό του προέδρου της Επιτροπής και να εγκρίνει µε την ψήφο του την 
Επιτροπή ως Σώµα συνολικά.2 Η συνθήκη του Άµστερνταµ διεύρυνε αυτό το δικαίωµα του 
Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε πλέον και το διορισµό του προέδρου.3 Η συνθήκη της Νίκαιας 
δεν άλλαξε ουσιαστικά τα δικαιώµατα του Κοινοβουλίου, αλλά έδωσε τη δυνατότητα στο 
Συµβούλιο να αποφασίζει, στο επίπεδο των αρχηγών κυβερνήσεων, µε ειδική πλειοψηφία αντί 
της οµοφωνίας.4  

Είναι σαφές από την ισχύουσα Συνθήκη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν «εκλέγει» ακριβώς 
την Επιτροπή. Ακολουθεί µια περιγραφή των όσων έχουν λάβει χώρα το 2004. Τον Ιούνιο, µετά 
τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ύστερα από µια αρχική 
διαφωνία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρότεινε για πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. José Manuel 
Durâo Barroso. Τον Ιούλιο, αφότου συγκροτήθηκε το νέο Κοινοβούλιο, ο κ. Barroso 
συναντήθηκε µε τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων καθώς και µε τις πολιτικές οµάδες. Μετά τη 
δήλωση του υποψηφίου προέδρου ενώπιον του Κοινοβουλίου, και ύστερα από µια µακρά 
συζήτηση που διήρκεσε δύο ηµέρες, το Κοινοβούλιο ενέκρινε (µε µυστική ψηφοφορία) το 
διορισµό του κ. Barroso στη θέση του προέδρου.5 Στη συνέχεια, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας 
µε ειδική ψηφοφορία και «σε συµφωνία» µε τον κ. Barroso, ενέκρινε τον κατάλογο των ατόµων 
που είχαν προταθεί από το κάθε κράτος µέλος. Θεωρητικά, υποτίθεται ότι ο κ. Barroso είχε το 
δικαίωµα να απορρίψει υποψηφίους. Στην πράξη, αυτό που µπόρεσε να πράξει ήταν να 
προσπαθήσει να επηρεάσει ορισµένους πρωθυπουργούς στις επιλογές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Στην προσπάθειά του να συµπεριληφθούν 
περισσότερες γυναίκες στην Επιτροπή του, ο κ. Barroso υποσχέθηκε ότι θα τους ανέθετε 
σηµαντικότερα χαρτοφυλάκια. Παρότι οι εξουσίες του κ. Barroso όσον αφορά την επιλογή των 

                                                 
1 Το δικαίωµα της έγκρισης της ανάληψης καθηκόντων της Επιτροπής διεκδίκησε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 
µάλιστα τον Νοέµβριο του 1960 (εισηγητής: Maurice Faure). Το Κοινοβούλιο ψήφισε για πρώτη φορά για την αποδοχή της Επιτροπής Thorn το 1979. 
Μετά τη ∆ήλωση της Στουτγάρδης το 1983, η Επιτροπή Delors περίµενε έως ότου το Κοινοβούλιο εκφράσει την άποψή του για να  ορκισθεί ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 
2 Άρθρο 158 παράγραφος 2 ΣΕΚ. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιήθηκε για τη νέα Επιτροπή Santer το 1994.  
3 Άρθρο 214 παράγραφος 2 ΣΕΚ. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιήθηκε για τη νέα Επιτροπή Prodi το 1999.  
4 Άρθρο 214 παράγραφος 2 ΣΕΚ αναθ. Η διαδικασία χρησιµοποιείται για τη νέα Επιτροπή Barroso.  
5 Υπήρξε µάλιστα και µια διακοπή µεταξύ της λήξης της συζήτησης και της ψηφοφορίας ώστε να δοθεί χρόνος για τις συναντήσεις των οµάδων. Το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, ήταν 413 ψήφοι υπέρ, 251 κατά και 44 αποχές. Στις εκλογές για την εκλογή του κ. 
Romano Prodi τον Μάιο του 1999 το αποτέλεσµα ήταν 392 ψήφοι υπέρ, 71 κατά και 41 αποχές. Σηµειώνεται ότι η µυστική ψηφοφορία θεσπίστηκε µε 
την αναθεώρηση του Κανονισµού το 2002.  
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συναδέλφων του είναι περιορισµένες-ο κ. Barroso το απεκάλεσε "ραντεβού στα τυφλά"- τώρα η 
ανάθεση των χαρτοφυλακίων της Επιτροπής βρίσκεται στη διακριτική του ευχέρεια.6  

Αν και δεν έχει απόλυτη ελευθερία όσον αφορά την επιλογή της Επιτροπής του, η Συνθήκη της 
Νίκαιας έδωσε στον πρόεδρο το δικαίωµα να διορίζει (και να παύει) Αντιπροέδρους καθώς και 
να επιµείνει στην παραίτηση  ενός µέλους της Επιτροπής «κατόπιν εγκρίσεως του Σώµατος»7. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. Οι αναθεωρήσεις αυτές 
έγιναν ως επακόλουθο της υπόθεσης του οδοντιάτρου της κ. Cresson. Κατά τη θητεία της 
Επιτροπής Prodi εθίγη το θέµα της πολιτικής ευθύνης µεµονωµένων Επιτρόπων, κυρίως στο 
πλαίσιο της υπόθεσης Eurostat. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της Επιτροπής Barroso, βγήκε 
στο προσκήνιο το θέµα της σύγκρουσης συµφερόντων. Ορισµένοι βουλευτές ευλόγως θέλησαν 
να τονίσουν τη σηµασία της καινοτοµίας που συνιστά το δικαίωµα απόλυσης. Εικασίες για 
σχέσεις µε τη µασονία και η τελευταία αποκάλυψη για παλαιότερη καταδίκη του κ. Barroso 
έστρεψαν την προσοχή στην ανάγκη για ειλικρινή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδοµένων. 
Κάθε σκάνδαλο οδηγεί φυσικά αναπόφευκτα στην ενίσχυση των κανόνων. Παρά το τεράστιο 
κενό που υφίσταται σε θέµατα πολιτικού πολιτισµού, στην ήπειρο, ο έλεγχος της Επιτροπής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- µε αποκορύφωµα τη διαδικασία έγκρισης- καθιερώνει πρότυπα 
απόδοσης λογαριασµών στην ΕΕ που απαιτούν υψηλά επίπεδα εντιµότητας, ακεραιότητας και 
ειλικρίνειας. Είναι πράγµατι απόλυτα σωστό, όταν πρόκειται για τη δηµοκρατία, να βασίζεται η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στους υψηλότερους κοινούς παράγοντες και όχι τους µικρότερους 
κοινούς παρανοµαστές.  

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Το 1993 το Κοινοβούλιο θέσπισε Κανονισµό σχετικά µε το διορισµό της Επιτροπής, ώστε να 
συµβαδίζει µε τις νέες εξουσίες που αποκτούσε µε τη συνθήκη του Μάαστριχ. Με στόχο την 
ευθυγράµµισή του µε την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και τις αναθεωρήσεις των 
Συνθηκών, ο Κανονισµός τροποποιήθηκε το 1996, το 1999 και το 2002.  

Το άρθρο 98 αφορά την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής. Στη σηµερινή του µορφή 
αναφέρει:- 

 1. Αφού το Συµβούλιο συµφωνήσει όσον αφορά την πρόταση για τον ορισµό Προέδρου 
της Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον προταθέντα υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και 
να παρουσιάσει τις πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της Ολοµέλειας. Μετά τη δήλωση 
ακολουθεί συζήτηση.  

 Το Συµβούλιο καλείται να συµµετάσχει στη συζήτηση. 

 2. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση για τον ορισµό υποψηφίου µε την 
πλειοψηφία των ψηφισάντων.  

 Η ψηφοφορία είναι µυστική. 

 3. Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο Πρόεδρος ενηµερώνει σχετικώς το Συµβούλιο και το καλεί, 
όπως και τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να ορίσουν µε κοινή συµφωνία τους 
υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις Επιτρόπων. 

                                                 
6 Άρθρο 217 παράγραφος 2 ΣΕΚ.  
7 Άρθρο 217 παράγραφος 3-4 ΣΕΚ.  
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 4. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τον ορισµό, ο Πρόεδρος ζητεί από το Συµβούλιο να 
υποδείξει νέο υποψήφιο. 

Στην περίπτωση του κ. Barroso, η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε κατά γράµµα, εκτός από το 
γεγονός ότι το Συµβούλιο αρνήθηκε να λάβει µέρος στη συζήτηση του Ιουλίου.  

Παρότι είναι ξένη προς την ευρωπαϊκή παράδοση, το Κοινοβούλιο δανείστηκε συνειδητά την 
πρακτική των ακροάσεων από το αµερικανικό Κογκρέσο.8 Στη σηµερινή µορφή του, το άρθρο 
99, σχετικά µε τη εκλογή της υπόλοιπης Επιτροπής, αναφέρει:- 

 1. Ο Πρόεδρος, µετά από διαβούλευση µε τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, ζητεί από 
τους υποψηφίους που έχουν προταθεί από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής και το 
Συµβούλιο για τις διάφορες θέσεις της Επιτροπής να παρουσιασθούν ενώπιον της 
αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής σύµφωνα µε τον πιθανό τοµέα της αρµοδιότητάς 
τους. Οι εν λόγω ακροάσεις είναι δηµόσιες. 

 2. Κάθε επιτροπή καλεί τον ορισθέντα υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις. 

 3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος παρουσιάζει το Σώµα των Επιτρόπων και το πρόγραµµά τους 
ενώπιον της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να συµµετάσχουν όλα τα Μέλη 
του Συµβουλίου. Μετά τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση. 

 4. Για την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι πολιτικές οµάδες ή τριάντα επτά τουλάχιστον 
βουλευτές µπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσµατος. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 103, παράγραφοι 3, 4 και 5.  

 Το Κοινοβούλιο, µετά την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσµατος, εκλέγει ή απορρίπτει 
την Επιτροπή µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

  Η ψηφοφορία διεξάγεται µε ονοµαστική κλήση. 

 Το Κοινοβούλιο µπορεί να αναβάλει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την επόµενη 
σύνοδο. 

 5. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στο Συµβούλιο την εκλογή ή την απόρριψη της Επιτροπής. 

 6. Σε περίπτωση µεταβολής των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Επιτροπής κατά τη 
διάρκεια της θητείας της, τα µέλη της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή καλούνται 
να εµφανισθούν ενώπιον των επιτροπών που είναι επιφορτισµένες µε τους τοµείς 
αρµοδιότητάς τους. 

Μπορεί κανείς να σηµειώσει ότι υπάρχει µια σχετική αοριστία στον Κανονισµό σε ό,τι αφορά 
τις ακροάσεις.9 

                                                 
8 Βλέπε ενότητα 5, κάτωθι. 
9 Υπάρχει ένα στοιχείο ευσεβούς πόθου στο άρθρο 99: αναµένεται µε ανυποµονησία η ηµέρα που όλο το Συµβούλιο 
θα συµµετάσχει στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου. Η έκκληση προς τον Πρόεδρο να παρουσιάσει το "πρόγραµµα" 
της Επιτροπής επίσης φαίνεται άστοχη. Στην πράξη, τόσο ο κ. Barroso, όπως και ο κ. Prodi, πριν από αυτόν, θα 
αναµείνει έως το νέο έτος να παρουσιάσει το πραγµατικό του πρόγραµµα εργασίας, όταν το νέο σώµα των 
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3. ΟΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το Κοινοβούλιο διενήργησε επίσηµες ακροάσεις για όλους τους 
νέους Επιτρόπους, εξαιρουµένου του ορισθέντος προέδρου, µεταξύ της 27ης Σεπτεµβρίου και 
της 11ης Οκτωβρίου. Οι πρώτες ακροάσεις είχαν λάβει χώρα το 1994, για να ακολουθήσουν οι 
ακροάσεις του 1999 αλλά και του Μαΐου του 2004 για τους δέκα νέους Επιτρόπους από τα 
προσχωρούντα κράτη µέλη. 

Οι πρόσφατες ακροάσεις οργανώθηκαν από την υπηρεσία Νοµοθετικού Συντονισµού του 
Κοινοβουλίου, µια κοινή υπηρεσία των Γενικών ∆ιευθύνσεων Εσωτερικών και Εξωτερικών 
Πολιτικών υπό την αιγίδα της ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών (∆ΠΕ). Η ∆ιάσκεψη 
των Προέδρων συµµετείχε στα τελευταία στάδια της προετοιµασίας. Υπήρξαν δύο βασικές 
αλλαγές από τις προηγούµενες ακροάσεις, συγκεκριµένα στη διάταξη της αίθουσας και στη 
διαδικασία των ερωτήσεων. Αποφασίστηκε η διαδικασία αυτή να λάβει τη µορφή 
ερωταπαντήσεων «πινγκ πονγκ», µε τους υποψηφίους να απαντούν αµέσως, ώστε να δίνεται 
παράλληλα η ευκαιρία σε όλα τα µέλη κάθε επιτροπής –δηλαδή σε όλους τους βουλευτές του 
Κοινοβουλίου!– να υποβάλουν µια ερώτηση. Η ∆ΠΕ πρότεινε, ως κατευθυντήρια γραµµή, κάθε 
ερώτηση και απάντηση συν η συµπληρωµατική ερώτηση και απάντηση να διαρκούν πέντε λεπτά 
και ο χρόνος οµιλίας να διαιρείται σύµφωνα µε τη µέθοδο D'Hondt που χρησιµοποιείται στις 
συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και όχι σύµφωνα µε τον πιο ευέλικτο (και αξιοκρατικό) συνήθη 
τρόπο διάθεσης του χρόνου οµιλίας που ακολουθείται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Λόγω 
του µεγάλου αριθµού των οµιλητών, κάθε ακρόαση έπρεπε να διαρκεί τρεις ώρες, διάρκεια που 
τηρήθηκε αυστηρά, παρά το προφανές γεγονός ότι ορισµένες ακροάσεις των λιγότερο ικανών 
υποψηφίων περιήλθαν σε τέλµα.10  

Οι προφορικές ακροάσεις των 24 υποψηφίων οργανώθηκαν από 18 κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
οι οποίες συχνά συνεργάζονταν µε άλλες επιτροπές στις περιπτώσεις αλληλεπικαλυπτόµενων 
τοµεακών αρµοδιοτήτων. Επιτρέπονταν τρεις βαθµοί συνεργασίας: πλήρως κοινή συνεδρίαση, 
µερικώς κοινή συνεδρίαση ή επικουρική αντιπροσωπεία. Ωστόσο, και στην επικοινωνία µεταξύ 
των επιτροπών παρουσιάστηκαν προβλήµατα: στις περιπτώσεις όπου δεν είχε επιτευχθεί 
επαρκής βαθµός συµφωνίας παρουσιάστηκε κίνδυνος διάσπασης της ακρόασης. Η µόνη 
εξαίρεση στον συµπεφωνηµένο κανόνα της µίας ακρόασης ανά υποψήφιο ήταν η ακρόαση του 
κ. Rocco Buttiglione, ο οποίος αναγκάστηκε να παραστεί και σε δεύτερη ακρόαση διάρκειας 90 
λεπτών λόγω διαφωνίας περί δικαιοδοσίας µεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της 
Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων.  

Κάθε υποψήφιος Επίτροπος όφειλε να καταθέσει στην Επιτροπή (αλλά όχι στο Κοινοβούλιο) 
µια δήλωση οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων, η οποία στη συνέχεια 
δηµοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.11 Ωστόσο, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου 

                                                                                                                                                             
Επιτρόπων θα έχει εγκατασταθεί. Αυτό είναι πιο λογικό και θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη στον 
Κανονισµό του Κοινοβουλίου. 
10 Η τρίωρη διάρκεια ήταν επίσης µια αρκετά εξουθενωτική πνευµατική και σωµατική εµπειρία για πολλούς από τους 
συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένου και του συντάκτη του παρόντος εγγράφου εργασίας, ο οποίος είχε σηµαντικούς 
αρωγούς στην παρακολούθηση των ακροάσεων τουςWolfgang Leonhardt και Einars Punkstins από τη γραµµατεία της 
Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων, και τον Guillaume McLaughlin, σύµβουλό του.  
11 Παρότι οι υποψήφιοι Επίτροποι ελέγχονται για τα οικονοµικά τους συµφέροντα, δεν διενεργείται κάποιος έλεγχος 
ασφαλείας παρόµοιος µε αυτόν που ισχύει στα περισσότερα κράτη µέλη για τους νεοδιοριζόµενους υπουργούς 
κυβερνήσεων. Η έλλειψη ενός µηχανισµού ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ σηµαίνει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να στηρίζεται 
σε πολυποίκιλες και χρονοβόρες εθνικές διαδικασίες έγκρισης ασφαλείας. Και έχει επιλέξει να µην το πράξει αυτό.  
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δεν παρέλαβαν το σύνολο αυτών των δηλώσεων, οι οποίες λαµβάνουν τη µορφή παραρτήµατος 
στον Κώδικα Συµπεριφοράς της Επιτροπής.  

Πριν από τις προφορικές ακροάσεις, σε κάθε υποψήφιο υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο ένας 
µεγάλος αριθµός γραπτών ερωτήσεων. Ο Κανονισµός του Κοινοβουλίου δεν κάνει καν λόγο για 
ερωτήσεις, ούτε φυσικά για τον σκοπό, το επίκεντρο ή τον όγκο τους. Για την απάντηση των 
γραπτών ερωτήσεων εργάστηκαν πολλοί αξιωµατούχοι της Επιτροπής επί σειρά εβδοµάδων. Η 
άµεση συµµετοχή των υποψηφίων Επιτρόπων στη διαδικασία αυτή δεν ήταν πάντα 
αυταπόδεικτη. Επιπλέον, κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια των προφορικών ακροάσεων ότι δεν 
είχαν µπει στον κόπο να διαβάσουν τις απαντήσεις όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι ερωτήσεις χωρίζονταν σε δύο µέρη: 16 γενικές ερωτήσεις που ετέθησαν σε 
όλους τους υποψηφίους και απεριόριστος αριθµός ειδικών ερωτήσεων για την πολιτική. Οι 
γενικές ερωτήσεις ήταν υπερβολικά αόριστες µε αποτέλεσµα να στερούνται ουσίας, και σε κάθε 
περίπτωση, απέσπασαν προσεκτικά συντονισµένες απαντήσεις από την Επιτροπή. Οι ερωτήσεις 
για την πολιτική συχνά υπεισέρχονταν σε επίπεδο εξαιρετικά µεγάλης λεπτοµέρειας, 
ακατάλληλο για το αρχικό στάδιο της θητείας της Επιτροπής και µάλιστα πριν το Σώµα 
µπορέσει να διαµορφώσει το ουσιαστικό πρόγραµµα εργασίας του για το µέλλον. Παρότι η ∆ΠΕ 
προσπάθησε να τις περιορίσει, ο αριθµός των ερωτήσεων για την πολιτική διέφερε σηµαντικά 
από υποψήφιο σε υποψήφιο, κυµαινόµενος από 6 έως σχεδόν 30. Σε κάθε περίπτωση, οι 
περισσότερες επιτροπές είχαν ήδη αρχίσει να διαµορφώνουν τις ερωτήσεις τους, πριν επιληφθεί 
του θέµατος η ∆ΠΕ. (Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιλεγούν εκ των υστέρων ορισµένες 
µόνον ερωτήσεις από αυτές που είχαν ήδη υπερψηφιστεί από τις επιτροπές).  

Επιπλέον, ο Κανονισµός δεν αναφέρεται στην οργάνωση, το χρονοδιάγραµµα, τη διεξαγωγή και 
την αξιολόγηση των ίδιων των ακροάσεων. ∆εν καθορίζονται αντικειµενικά κριτήρια ή ειδικές 
διαδικασίες. Στις επιτροπές δεν προσφέρονται κατευθυντήριες γραµµές ως προς το τι πρέπει να 
αναζητούν στον υποψήφιο Επίτροπο που εξετάζουν ως προς την ισορροπία µεταξύ πολιτικών 
ικανοτήτων, επαγγελµατικής εµπειρίας ή τεχνικών γνώσεων. ∆εν υπάρχει συστηµατικός 
µηχανισµός για την αξιολόγηση των απαντήσεών τους στις γενικές πολιτικές ερωτήσεις. ∆εν 
υπάρχει ουδεµία αναφορά στη δήλωση οικονοµικών και άλλων συµφερόντων πέρα από όσα 
απαιτεί η ίδια η Επιτροπή. Και το χειρότερο όλων, δεν προβλέπεται συντονισµένη διαδικασία η 
οποία θα διασφαλίζει τον οριζόντιο έλεγχο των αποτελεσµάτων των ακροάσεων.  

∆εν εκπλήσσει εποµένως το γεγονός ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προφορικών ακροάσεων 
ποικίλλει. Ορισµένοι πρόεδροι παρακολουθούσαν το ρολόι και περιόριζαν κάθε ερώτηση και 
απάντηση στα πέντε λεπτά ανεξαρτήτως του περιεχοµένου. Το µόνο που κατόρθωσε αυτή η 
µηχανιστική προσέγγιση ήταν να προσδώσει στις διαδικασίες έναν ασθµαίνοντα επιφανειακό 
χαρακτήρα. Άλλοι πρόεδροι κατάφεραν να οµαδοποιήσουν τις ερωτήσεις θεµατικώς και να 
απαγορεύσουν στα µέλη των επιτροπών τους να θέτουν δύο ή τρεις µακροσκελείς σύνθετες 
ερωτήσεις ταυτοχρόνως. Επίσης ορισµένοι επέτρεψαν την διεξαγωγή ενός διαλόγου µε 
εντονότερο πολιτικό χαρακτήρα και ενθάρρυναν την υποβολή συµπληρωµατικών ερωτήσεων. 
Ορισµένα µέλη, ωστόσο, καταχράστηκαν της έννοιας των συµπληρωµατικών ερωτήσεων 
χρησιµοποιώντας την ευκαιρία που τους δινόταν για να εγείρουν ένα τελείως νέο θέµα.  

Σε ορισµένες ακροάσεις κυριάρχησαν αδικαιολόγητα οι ερωτήσεις για τις εθνικές πολιτικές από 
συµπατριώτες των υποψήφιων Επιτρόπων και, τούτο, σε βάρος µιας γενικής ευρωπαϊκής 
προοπτικής. Άλλοι επεδίωξαν προσωπικές απαντήσεις σε θέµατα δεοντολογίας, εκθέτοντας µε 
τον τρόπο αυτό τις µεγάλες πολιτιστικές διαφορές που συνυπάρχουν στην ΕΕ. 

Ενώ σε όλες τις ακροάσεις κάθε µέλος της επιτροπής είχε δικαίωµα να υποβάλει µια ερώτηση, 
µια-δύο ακροάσεις κατάφεραν να συµπεριλάβουν και έναν ελεύθερο γύρο ερωτήσεων στο τέλος 
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της συνεδρίασης, ο οποίος επέτρεψε την υποβολή πιο πολιτικών ή ακόµα και αναπάντεχων 
ερωτήσεων. Οι πιο επιτυχείς ακροάσεις ήταν εκείνες όπου οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συνειδητά προσπάθησαν να επηρεάσουν την πολιτική της µελλοντικής 
Επιτροπής, γεγονός που δείχνει ότι τουλάχιστον ορισµένοι βουλευτές είχαν προβεί σε 
στρατηγική προετοιµασία για τις ακροάσεις.  

Σε προηγούµενες ακροάσεις, οι ορισθέντες Επίτροποι κάθονταν δίπλα στο προεδρείο και τη 
γραµµατεία της επιτροπής επάνω στο βάθρο. Αυτή τη φορά οι Επίτροποι κάθονταν µόνοι σε µια 
υπερυψωµένη εξέδρα µπροστά από το βάθρο. Ωστόσο, και η διάταξη αυτή, παρότι συνιστά 
βελτίωση, σχολιάστηκε αρνητικά.12 Οι υποψήφιοι είχαν την πλάτη στραµµένη στον πρόεδρο και 
τους αντιπροέδρους των επιτροπών, το οποίο ήταν και αγενές και άβολο.  

4. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Για οργανωτικούς λόγους, δεν παρήχθησαν κατά λέξη πρακτικά των ακροάσεων. Αντιθέτως, 
κάθε επιτροπή συνέταξε µια επιστολή όπου αξιολογούνταν το αποτέλεσµα της ακρόασής της. 
Στις κατευθυντήρες οδηγίες της, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών επιχείρησε να 
αποτυπώσει στις επιστολές τα προσωπικά προσόντα του υποψηφίου, την ικανότητά του να 
συνεργαστεί µε το Κοινοβούλιο και την ικανότητά του στον τοµέα πολιτικής της αρµοδιότητάς 
του. Κάθε ρητή δέσµευση πολιτικής θα καταγραφόταν στην επιστολή αυτή –µια απαίτηση που 
ενδεχοµένως έδρασε αντίθετα προς τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα λειτουργώντας ανασταλτικά 
για τους υποψηφίους. Στην πράξη, στις επιστολές καταγραφόταν περισσότερο εάν ο υποψήφιος 
είχε αίσθηση του χιούµορ και ικανότητες επικοινωνίας ή όχι. Σε όλες άλλωστε επιχειρήθηκε µια 
αξιολόγηση της ετοιµότητας των υποψηφίων.  

Το 1999, οι επιστολές είχαν σταλεί εµπιστευτικά στον πρόεδρο της ∆ιάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών, σώµα το οποίο είχε αναλάβει τον οριζόντιο έλεγχο των επιστολών πριν από τη 
διαβίβασή τους στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου µαζί µε µια σύσταση.13 Το 2004, αυτή η 
διαδικασία ελέγχου από τη ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών καταργήθηκε και οι επιστολές 
απεστάλησαν κατευθείαν, και πάλι υποτίθεται εµπιστευτικά, από τους προέδρους των 
µεµονωµένων επιτροπών στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου.  

Στις 13 Οκτωβρίου, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων παρέλαβε τις επιστολές και τις απέστειλε χωρίς 
σχολιασµό στον κ. Barroso, καλώντας τον να απαντήσει. Ταυτοχρόνως, οι επιστολές 
δηµοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου. Από το σύνολο των συστάσεων των 
επιτροπών για τους 24 υποψηφίους, τρεις ήταν ουδέτερες και δύο αρνητικές. Παράγοντες που 
παρακολούθησαν στενά τη διαδικασία επισηµαίνουν ότι εάν όλοι οι υποψήφιοι είχαν τύχει της 
ίδιας µεταχείρισης, τότε τέσσερις-πέντε υποψήφιοι θα είχαν λάβει αρνητικές αξιολογήσεις.  

Η έλλειψη κανόνων σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα οδήγησε στη δηµιουργία µιας ακόµη 
υποψίας, ότι οι επιτροπές που είχαν πρόεδρο προσκείµενο στην τάδε πολιτική οµάδα 
καθυστερούσαν τη σύνταξη της επιστολής τους ωσότου δουν την επιστολή που θα συνέτασσε 
µια επιτροπή µε πρόεδρο προσκείµενο σε άλλη πολιτική οµάδα. 

Άλλο επίµαχο θέµα είναι και ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των επιστολών. Τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις ακροάσεις. Η προσπάθεια να επιβληθεί 

                                                 
12  Όλες οι ακροάσεις πραγµατοποιήθηκαν στην αίθουσα 1A2 που δεν έχει παράθυρα. Παραχωρήθηκε επίσης µια salle 
d'écoute (αίθουσα ακρόασης) (3C50) η οποία χρησιµοποιήθηκε πολύ από τα µέλη των οµάδων πίεσης και τους βοηθούς.  
13 Κατόπιν αιτήµατος της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, δυνάµει του άρθρου 26 του Κανονισµού.   
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εµπιστευτικότητα εξήψε την περιέργεια των ΜΜΕ, τα οποία δηµοσίευσαν (πιθανόν  
διαστρεβλωµένα) στοιχεία που διέρρευσαν.  Ήταν εξαρχής απίθανο να τηρηθεί απόλυτη 
µυστικότητα καθ’ όλο το διάστηµα των 17 ηµερών, από την έναρξη των ακροάσεων έως τη 
συνεδρίαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων – και δεν τηρήθηκε. 

Με την αποκάλυψη του περιεχοµένου των επιστολών των επιτροπών, αποκαλύφθηκε και η 
ανοµοιογενής µορφή, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και τα ασαφή µηνύµατά τους. Στην 
περίπτωση του κ. Buttiglione, παρελήφθησαν αντιφατικές επιστολές από τις δύο επιτροπές που 
έριζαν τη δικαιοδοσία για το χαρτοφυλάκιό του. Καθώς η διαδικασία έγκρισης προχωρούσε, όλο 
και περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρχισαν να εκφράζουν τις 
επιφυλάξεις τους για το σύστηµα, το οποίο τους στερεί το δικαίωµα να ψηφίζουν επί των 
υποψηφίων χωριστά ή να θέτουν προϋποθέσεις για την έγκριση της νέας Επιτροπής.  

Είναι σαφές ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων διαδραµατίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την κάλυψη 
των κενών που αφήνουν είτε η Συνθήκη είτε ο Κανονισµός. Μπορεί κανείς να επισηµάνει ότι ο 
ίδιος ο Κανονισµός είναι τουλάχιστον ασαφής σχετικά µε τον ρόλο της ∆ιάσκεψης των 
Προέδρων στο θέµα του διορισµού της Επιτροπής. Το άρθρο 24 παράγραφος 2 αναφέρει ότι η  
∆ιάσκεψη «είναι το αρµόδιο όργανο επί θεµάτων που αφορούν τις σχέσεις µε τα λοιπά θεσµικά 
και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως γνωρίζουµε, συχνά στη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων, η οποία συνεδριάζει συνήθως κεκλεισµένων των θυρών, επικρατούν τα συµφέροντα 
των πολιτικών οµάδων. Και την καλύτερη δυνατή πρόθεση να έχει, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων 
δύσκολα µπορεί να είναι αντικειµενική εάν ο τάδε ή ο δείνα υποψήφιος αποτελέσει στόχο 
εξαιρετικά δριµείας κριτικής. Είναι κρίµα που δεδοµένων των όσων συνέβησαν µε την 
υποψηφιότητα του κ. Buttiglione το Κοινοβούλιο δεν έκρινε απαραίτητο να δηµιουργήσει έναν 
έγκυρο µηχανισµό για την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων των υποψήφιων Επιτρόπων µε 
ποιοτικούς όρους, είτε µεµονωµένα είτε συλλογικά. Ακόµα και σήµερα, τα µόνα κριτήρια που 
υφίστανται για τον διορισµό των µελών της Επιτροπής είναι αυτά που τίθενται στο άρθρο 213 
παράγραφος 1 της συνθήκης, το οποίο ορίζει ότι:  

 «Η Επιτροπή αποτελείται από ΧΧ µέλη που επιλέγονται βάσει των γενικών τους 
προσόντων και τα οποία παρέχουν κάθε εγγύηση ανεξαρτησίας». 

5. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα «ψήφου έγκρισης» της Επιτροπής που έχει προταθεί 
από το Συµβούλιο. Η ψήφος του Κοινοβουλίου όµως δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία. Άπαξ 
εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή διορίζεται τυπικά από το Συµβούλιο, που αποφασίζει 
µε ειδική πλειοψηφία. Η τελική αυτή φάση της διαδικασίας είναι καθαρά φορµαλιστική και 
διατηρείται στη Συνθήκη απλώς και µόνο για να τροφοδοτείται η έπαρση του Συµβουλίου.  

Η αδυναµία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να απορρίπτει µεµονωµένους Επιτρόπους είναι ένα 
στοιχείο που διαφοροποιεί την ΕΕ από τις ΗΠΑ. Εκεί ο ρόλος της Γερουσίας στη διαδικασία 
έγκρισης ορίζεται στο Σύνταγµα. Το άρθρο ΙΙ παράγραφος 2 προβλέπει ότι ο πρόεδρος προτείνει 
και, µε τη Γνωµοδότηση και τη Συναίνεση της Γερουσίας, διορίζει τους ανώτατους 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους. Σύµφωνα µε το αµερικανικό σύστηµα της γνωµοδότησης και 
της συναίνεσης, η αµερικανική Γερουσία δεν προβαίνει σε κριτική αξιολόγηση του υποψηφίου, 
αλλά απλώς ψηφίζει την έγκριση ή την απόρριψη της υποψηφιότητάς του. (Η Γερουσία, η οποία 
οφείλει να ενεργεί εντός αυστηρού χρονοδιαγράµµατος, µπορεί να επανεξετάσει την απόφασή 
της εντός δύο ηµερών, κατόπιν πρότασης Γερουσιαστή που ψήφισε µε την πλειοψηφία). Η 
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ψηφοφορία διενεργείται δηµοσίως εκτός και εάν η Γερουσία λάβει διαφορετική απόφαση 
(ακόµα και στις εξαιρετικές περιπτώσεις ψηφοφορίας κεκλεισµένων των θυρών, κάθε 
Γερουσιαστής έχει το δικαίωµα να κοινοποιήσει την ψήφο του).14 Παρότι το αµερικανικό 
σύστηµα είναι ελκυστικά απλό, εάν το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα εξακολουθήσει να επιµένει στην 
έγκριση των Επιτρόπων ως Σώµα και όχι µεµονωµένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
υποχρεωµένο να συνεχίσει να επιχειρεί να γνωµοδοτεί για κάθε υποψήφιο προκειµένου να 
σχηµατίσει την τελική, συλλογική συναίνεσή του. Αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι το 
Κοινοβούλιο δεν δύναται να ακολουθήσει την προσέγγιση της Γερουσίας, εκφράζοντας την 
άποψή του για κάθε µέλος του Σώµατος χωριστά µέσω ψηφοφορίας αντί δήλωσης.  

 
Στην προκειµένη περίπτωση, αφότου ο κ. Barroso παρουσίασε το Σώµα του στο Κοινοβούλιο 
στις 26 Οκτωβρίου, οι διάφορες πολιτικές οµάδες κατέθεσαν προτάσεις ψηφίσµατος σύµφωνα 
µε το άρθρο 99 παράγραφος 4. Στις προτάσεις αυτές γίνονταν συγκεκριµένες αρνητικές 
αναφορές για ορισµένους υποψηφίους Επιτρόπους µεµονωµένα. Προκειµένου να αποφευχθούν 
κοµµατικά αντίποινα, συντάχθηκε κατόπιν διαπραγµατεύσεων µια κοινή πρόταση στην οποία 
αποφεύγονταν οι προσωπικές αναφορές. Η κοινή πρόταση υποβλήθηκε από τη Σοσιαλιστική 
Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οµάδα της Συµµαχίας Φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατών 
για την Ευρώπη, την Οµάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία και την 
Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών. (Ο κ. Barroso, ως γνωστόν, ανήκει στην οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος). Στις ουσιαστικές παραγράφους της σύντοµης πρότασης γινόταν λόγος για «διάφορα 
προβλήµατα ως προς την έγκριση ορισµένων υποψηφίων: πολιτικές πεποιθήσεις που 
αντιβαίνουν σε βασικές αξίες της Ένωσης· έλλειψη πολιτικών προσόντων και γνώσεων, καθώς 
και προσήλωσης προς το προτεινόµενο χαρτοφυλάκιο· ανεπίλυτα προβλήµατα ή αναπάντητα 
ερωτήµατα σχετικά µε σύγκρουση συµφερόντων ή ενδεχόµενη ανάµειξη σε πολιτικές και 
νοµικές ατασθαλίες». Επίσης υπογραµµιζόταν «η δηµοκρατική και νοµική εγκυρότητα της 
διαδικασίας έγκρισης, κεφαλαιώδες µέρος της οποίας είναι οι ακροάσεις». Κατέληγε δε στο 
συµπέρασµα ότι «όλα τα θεσµικά όργανα πρέπει να αντλήσουν τις πολιτικές συνέπειες» από τη 
διαδικασία έγκρισης  «οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν παραίτηση, ανασχηµατισµό ή 
απόσυρση». Την εποµένη της υποβολής αυτής της πρότασης, ο κ. Barroso απέσυρε την οµάδα 
του15. 

Ευτυχώς, είχε ήδη προγραµµατιστεί η διενέργεια δύο αλλεπάλληλων συναντήσεων των αρχηγών 
κυβερνήσεων: µια για την υπογραφή του Συντάγµατος στη Ρώµη στις 29 Οκτωβρίου και µια 
τακτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 4-5 Νοεµβρίου. Η κρίση που ξέσπασε 
σχετικά µε την έγκριση της Επιτροπής Barroso I απασχόλησε εκτενώς τις συζητήσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας στο επίπεδο των αρχηγών κυβερνήσεων, συµφώνησε επί 
της νέας σύνθεσης της οµάδας του κ. Barroso, από την οποία είχε παραιτηθεί ένα µέλος 
(Buttiglione), ένα άλλο είχε αποσυρθεί από την κυβέρνησή του (Udre) και ένα τρίτο (Kovacs) 
είχε αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. ∆ιοργανώθηκαν νέες κοινοβουλευτικές ακροάσεις για 
τους νέους υποψηφίους (Frattini και Piebalgs) καθώς και για τον κ. Kovacs στις 15-16 
Νοεµβρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολοµέλειας στο Στρασβούργο16. Στις 18 

                                                 
14 Άρθρο XXXI του Κανονισµού της Γερουσίας.  
15 Η κοινή πρόταση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία µετά την ανακοίνωση του κ. Barroso ότι αποσύρει το σώµα, αλλά σίγουρα 
θα είχε συγκεντρώσει την πλειοψηφία, καθώς όχι µόνο η κεντροαριστερά, αλλά και βουλευτές από την πτέρυγα Ε∆ της 
οµάδας ΕΛΚ-Ε∆, από την οµάδα Ανεξαρτησία/∆ηµοκρατία και αρκετοί Μη Εγγεγραµµένοι σκόπευαν να καταψηφίσουν 
την Επιτροπή Barroso I. 
16 Και πάλι οι Επιτροπές LIBE και JURI επέµειναν να έχουν δύο ξεχωριστές ακροάσεις µε τον κ. Frattini. 
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Νοεµβρίου εγκρίθηκε Κοινό Ψήφισµα, που είχε υποβληθεί από τις οµάδες PPE-DE, PSE, ALDE 
και UEN, µε πλειοψηφία 478 ψήφων υπέρ έναντι 84 κατά και 98 αποχές. Η Επιτροπή Barroso ΙΙ 
εγκρίθηκε τότε µε 449 ψήφους υπέρ έναντι 149 κατά και 82 αποχές και ανέλαβε καθήκοντα, 
τρεις εβδοµάδες αργότερα, στις 22 Νοεµβρίου. 

6. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Πριν από την τελική ψηφοφορία, ο κ. Barroso απάντησε λεπτεµερειακά σε ουσιαστικά τµήµατα 
του Κοινού Ψηφίσµατος που αναφέρονταν στην αναθεώρηση της Συµφωνίας Πλαισίου. Το 
κύριο αποτέλεσµα της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής Prodi από το Κοινοβούλιο το 1999 
ήταν η σύναψη µιας επίσηµης συµφωνίας πλαισίου µεταξύ της νέας Επιτροπής και του  
Κοινοβουλίου. Οι διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία αυτή διενεργήθηκαν από τη ∆ιάσκεψη 
των Προέδρων, η οποία έδωσε και την έγκρισή της.17 Η συµφωνία πλαίσιο στηρίζετο στο 
ψήφισµα που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα µε την επίσηµη έγκριση της Επιτροπής 
Prodi, σύµφωνα µε το άρθρο 99, παράγραφος 4. Παρότι η συµφωνία είναι δωδεκασέλιδη, δεν 
γίνεται καµία αναφορά στη διαδικασία διορισµού της Επιτροπής. Ωστόσο, κατόπιν αιτήµατος 
του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή, µετά από µάχη, συµφώνησε στην ακόλουθη ρήτρα σχετικά µε 
την παραίτηση µέλους της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 217, παράγραφος 4, της Συνθήκης 
ΕΚ:- 

 10. Η Επιτροπή δέχεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αρνείται να παράσχει την εµπιστοσύνη του σε έναν Επίτροπο (υπό την 
επιφύλαξη της ουσιαστικής και τυπικής πολιτικής υποστήριξης µιας τέτοιας άποψης), ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής θα εξετάζει σοβαρά το κατά πόσον είναι σκόπιµο να ζητήσει 
από τον συγκεκριµένο Επίτροπο να παραιτηθεί. 

Η Επιτροπή συµφώνησε επίσης ότι, σε περίπτωση ανασχηµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 217 
παράγραφος 2, οι Επίτροποι που επηρεάζονται από αυτόν πρέπει να παρουσιάζονται ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, ως εξής:-  

 11. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί αµέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε 
απόφαση σχετική µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων σε οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής. Σε 
περιπτώσεις ουσιωδών τροποποιήσεων των καθηκόντων ενός Επιτρόπου (επί 
παραδείγµατι, ανάθεση εντελώς νέου χαρτοφυλακίου ή σηµαντικών νέων 
αρµοδιοτήτων), ο εν λόγω Επίτροπος παρουσιάζεται ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, 
κατόπιν αιτήµατος της τελευταίας. 

Η φράση στην παράγραφο 10 της συµφωνίας πλαίσιο σχετικά µε την άρνηση παροχής ψήφου 
εµπιστοσύνης σε ένα µέλος της Επιτροπής –«υπό την επιφύλαξη της ουσιαστικής και τυπικής 
πολιτικής υποστήριξης µιας τέτοιας άποψης»– µπορεί να δώσει µια σχετική ιδέα σχετικά µε το τι 
ανέµενε από το Κοινοβούλιο η Επιτροπή Prodi, τουλάχιστον, σε περίπτωση που οι σχέσεις 
µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων έφταναν σε ένα κρίσιµο σηµείο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποδέχτηκε τη φόρµουλα εκ µέρους του Κοινοβουλίου. Υποθέτει 
κανείς ότι η φράση αυτή σηµαίνει ότι, πρώτον, πρέπει να υπάρχει µεγάλη –δηλαδή 
διακοµµατική– πλειοψηφία, και, δεύτερον, ότι η καταγγελία δεν πρέπει να είναι πλασµατική ή 
ανειλικρινής.  

                                                 
17 Η συµφωνία πλαίσιο, η οποία συνήφθη στις 29 Ιουνίου 2000, αποτελεί το Παράρτηµα XIII του Κανονισµού. Με τη 
συµφωνία αυτή, αναβαθµίστηκε και αντικαταστάθηκε ένας άτυπος κώδικας συµπεριφοράς που είχε εγκριθεί το 1990 και 
τροποποιηθεί το 1995.  
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Πέντε χρόνια αργότερα οι βουλευτές επανήλθαν στο έργο τους. Η Ένωση θα εξέλθει από την 
κρίση που δηµιουργήθηκε µε την έγκριση της Επιτροπής Barroso µε µια ανανεωµένη συµφωνία 
πλαίσιο. Η διάταξη κλειδί του ψηφίσµατός του της 18ης Νοεµβρίου 2004 ανέφερε ότι' εφόσον 
το Κοινοβούλιο αρνηθεί µε την ψήφο του να παράσχει την εµπιστοσύνη του σε συγκεκριµένο 
Επίτροπο "ο Πρόεδρος, είτε ζητεί την παραίτηση του συγκεκριµένου µέλους, είτε εξηγεί στο 
Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους αρνείται να τη ζητήσει'18. Η µη αποδοχή, συνεπώς, 
από τον Πρόεδρο της άρνησης του Κοινοβουλίου να παράσχει ψήφο εµπιστοσύνης, εγκυµονεί 
κινδύνους και για την επιβίωση του ίδιου του Προέδρου. Οι βουλευτές έχουν βρει το µέσο που 
θα τους οδηγήσει, αν χρειασθεί, σε θέση που να µπορούν να χρησιµοποιούν τη µεγάλη 
συνταγµατική τους επιλογή- το δικαίωµα να υποχρεώσουν το σύνολο της Επιτροπής σε 
παραίτηση.19 

Ίσως όλα αυτά να φαίνονται υπερβολικά επιθετικά, ο στόχος όµως είναι να βεβαιωθεί το ευρύ 
κοινό ότι κάπου υπάρχει κάποιος που ευθύνεται για την λειτουργία της Ευρώπης. Εκείνοι που 
δηµιούργησαν αυτήν την κρίση είναι οι επικεφαλής των εθνικών κυβερνήσεων που απέτυχαν να 
προσφέρουν στον κ. Barroso το καλύτερο δυνατό υλικό µε το οποίο θα οικοδοµούσε το ισχυρό, 
ανεξάρτητο εκτελεστικό σώµα που χρειάζεται η ΕΕ. Η ραθυµία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
είχε αναπάντεχες συνέπειες. Το αποτέλεσµα της πολιτικής κρίσης γύρω από την έγκριση της 
νέας Επιτροπής το 2004 είναι να καταστεί η διακυβέρνηση της Ένωσης πολύ περισσότερο 
κοινοβουλευτική και πολύ λιγότερη προεδρική.  

7. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν ποιες αλλαγές µπορεί να χρειαστούν 
ενόψει του επικείµενου Συντάγµατος, το οποίο προορίζεται να έχει τεθεί σε ισχύ πριν από τον 
διορισµό της επόµενης Επιτροπής το 2009.  

Αρχικά, το Σύνταγµα καλλωπίζει τα κριτήρια για την επιλογή των µελών της Επιτροπής. Το 
άρθρο I-26 παράγραφος 4 αναφέρει: 

 «Τα µέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της 
προσήλωσής τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και µεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν 
πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας»20. 

Η βασική αλλαγή που επέφερε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη αφορά τη µέθοδο διορισµού του 
προέδρου. Το άρθρο I-27 αναφέρει :- 

 1.  Λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν 
υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του.21 
Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός µηνός νέον 

                                                 
18 Βλέπε Παράρτηµα. 
19 Βλέπε άρθρο 201 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΕ. 
20 Έµφαση του συντάκτη.  
21 Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε το άρθρο 214, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΕ, η Επιτροπή αναφέρει ότι ο Πρόεδρος 
"εκλέγεται" µάλλον και όχι "εγκρίνεται", και ότι τώρα πρέπει να απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των µελών. 
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υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την ίδια 
διαδικασία.22 

 
 2.  Το Συµβούλιο, σε κοινή συµφωνία µε τον εκλεγέντα Πρόεδρο, καταρτίζει τον 

κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει ως µέλη της Επιτροπής. Τα πρόσωπα 
αυτά επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών µελών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
άρθρου Ι-26, παράγραφος 4 και παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο.  

 
 Ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και τα άλλα µέλη της Επιτροπής 

υπόκεινται, ως σώµα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της 
έγκρισης αυτής, η Επιτροπή διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. 

 
 3.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:  

 
 α) καθορίζει τους προσανατολισµούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα 

καθήκοντά της,  
 
 β) αποφασίζει σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειµένου να 

διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσµατικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της·  
 
 γ) διορίζει Αντιπροέδρους, πλην του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, µεταξύ των 

µελών της Επιτροπής.  
 
 Τα µέλη της Επιτροπής υποβάλλουν παραίτηση, εφόσον τους το ζητήσει ο Πρόεδρος.23 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης υποβάλλει παραίτηση σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου I-28, παράγραφος 1, εφόσον του το ζητήσει ο Πρόεδρος. 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραµατίσει έναν πολύ πιο 
σηµαντικό ρόλο στην αρχική επιλογή του υποψηφίου προέδρου. Ένας διορισθείς πρόεδρος της 
Επιτροπής που διαθέτει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα πρώτα στάδια θα 
βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση από ό,τι βρίσκεται σήµερα ο κ. Barroso όσον αφορά τη 
δυνατότητα απόρριψης ακατάλληλων προτάσεων Επιτρόπων από τα κράτη µέλη. 

Ως εκ τούτου, για να έχει κάποιο νόηµα η προηγούµενη διαβούλευση µε το Κοινοβούλιο, και 
υποθέτοντας ότι, όπως τώρα, η νέα Επιτροπή πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα την 1η 
Νοεµβρίου, το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει χαράξει τη στρατηγική του όσον αφορά τον 
διορισµό του Προέδρου έγκαιρα για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τέλη Ιουνίου. Υποθέτοντας ότι 
δεν θα υπάρξει αλλαγή στην ηµεροµηνία αυτή, θα ήταν σκόπιµο να µετατεθεί κατά ένα µήνα 
ενωρίτερα η ηµεροµηνία των εκλογών, στις αρχές Μαΐου ('Εβδοµάδα της Ευρώπης') 
προκειµένου να του δοθεί επαρκής χρόνος καθώς και στους επικεφαλής των κυβερνήσεων να 
εξετάσουν ενδελεχώς την καλύτερη δυνατή υποψηφιότητα για το διορισµό στη θέση του 
Προέδρου της Επιτροπής.24.Τα όργανα πρέπει επίσης να διαµορφώσουν και ένα σχέδιο για την 
                                                 
22 Έµφαση του συντάκτη.  
23 Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε το άρθρο 214, παρ. 4 της Συνθήκης ΕΕ, ο Πρόεδρος δεν θα χρειάζεται τώρα 
την έγκριση του σώµατος για να υποχρεώσει ένα από τα µέλη του σε παραίτηση. 
24 Μια επιστροφή στην αρχική ηµεροµηνία-Ιανουάριος- για την έναρξη των καθηκόντων της Επιτροπής θα 
απαιτούσε οπωσδήποτε τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου, δηλαδή του άρθρου 45 της Τελικής Πράξης της 
∆ιάσκεψης για τη Συνθήκη ∆ιεύρυνσης, 2003. 
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περίπτωση που οι βουλευτές του ΕΚ απορρίψουν τον πρώτο υποψήφιο που προτείνει το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να επιτύχουν µια πιο δοµηµένη 
ερµηνεία των κριτηρίων: γενική ικανότητα, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και 
αδιαµφισβήτητη ανεξαρτησία.  

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υφιστάµενη διαδικασία έγκρισης έχει γίνει δεκτή όχι µόνο από την Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο αλλά και από το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη. Πρόκειται για µια σηµαντική 
άσκηση για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και για µια νόµιµη διαδικασία µε πολιτικές συνέπειες. 
Όπως ανέφερε και ο κ. Barroso, η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ πιο αυστηρή από οποιαδήποτε 
άλλη σχετίζεται µε τον διορισµό των εθνικών κυβερνήσεων. 

Ωστόσο είναι σαφές ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο για σηµαντικές βελτιώσεις των διαδικασιών, 
προκειµένου να διασφαλιστούν στο µέλλον µεγαλύτερος βαθµός δικαιοσύνης µεταξύ των 
υποψηφίων, ουσιαστικότερος διάλογος µεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου και πιο εύστοχες 
ετυµηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου οι 
διαδικασίες να συµβαδίζουν µε τις αυξηµένες αρµοδιότητες που θα έχει το Κοινοβούλιο µόλις 
τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα.  

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων µπορεί να αντλήσει κάποια από τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα.  

Προετοιµασία των ακροάσεων 

1. Χρειάζεται σαφέστερη διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της ∆ιάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών, που είναι υπεύθυνη για την τεχνική οργάνωση, και της ∆ιάσκεψης των 
Προέδρων, που είναι υπεύθυνη για την πολιτική καθοδήγηση του Κοινοβουλίου ως 
σώµατος τόσο πριν όσο και µετά τις ακροάσεις. 

2. Η τεχνική οργάνωση των ακροάσεων πρέπει να αρχίζει νωρίς – µε άλλα λόγια, πριν από τη 
διάλυση του απερχόµενου Κοινοβουλίου, υπό την πολιτική καθοδήγηση της παλιάς 
∆ιάσκεψης των Προέδρων.  

3. Το ιδανικό θα ήταν να µετατεθεί η ηµεροµηνία των εκλογών του Κοινοβουλίου στις αρχές 
Μαΐου. Εάν όχι, οι πρώτες συναντήσεις των πολιτικών οµάδων του νέου Κοινοβουλίου 
πρέπει να αρχίζουν την 27η εβδοµάδα (εντός 3 εβδοµάδων από τις εκλογές του Ιουνίου), 
προκειµένου να προετοιµαστούν οι επίσηµες διαβουλεύσεις του Κοινοβουλίου µε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της 
Επιτροπής.  

4. Ο αριθµός των γραπτών γενικών ερωτήσεων στους ορισθέντες Επιτρόπους πρέπει να 
περιοριστεί ώστε να καλύπτει τα οικονοµικά και επαγγελµατικά τους συµφέροντα. Ο 
αριθµός των γραπτών ερωτήσεων για την πολιτική πρέπει να περιοριστεί στις πέντε, 
παραδείγµατος χάρη, ανά επιτροπή. Έτσι, ο συνολικός αριθµός των ερωτήσεων στις 
οποίες θα καλούνταν να απαντήσει ο κάθε υποψήφιος δεν θα ξεπερνούσε τις 12.  

Μια Ανώτατη Επιτροπή  
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5. Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη διεξαγωγή αλλά και αξιολόγηση των 
ακροάσεων, θα έπρεπε ίσως να δηµιουργηθεί µια ad hoc επιτροπή ειδικά για τον σκοπό 
αυτό. Το σώµα αυτό – µια «Ανώτατη Επιτροπή» – θα µπορούσε να αποτελείται από 
ανώτερα µέλη των πολιτικών οµάδων (που θα εκλέγονται από τις οµάδες) µε 10 έως 12 
βουλευτές (συν αναπληρωτές). Η Ανώτατη Επιτροπή θα δηµιουργηθεί ως τµήµα της 
συνταγµατικής δέσµης µεταξύ των πολιτικών οµάδων που θα πρέπει να συµφωνηθεί τον 
Ιούλιο µετά τις εκλογές. Τα µόνιµα µέλη της Ανώτατης Επιτροπής θα συµµετέχουν σε 
όλες τις ακροάσεις.  

6. Πέρα από τα µόνιµα µέλη, στην Ανώτατη Επιτροπή θα συµµετέχουν και ο πρόεδρος και οι 
συντονιστές των επιτροπών µε την αντίστοιχη αρµοδιότητα. Τόσο τα µόνιµα όσο και τα εκ 
περιτροπής µέλη της Ανώτατης Επιτροπής θα συναντώνται εντός 24 ωρών από το πέρας 
της ακρόασης για να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα. Η προσωρινή αξιολόγησή τους θα 
δηµοσιεύεται, αλλά θα παραµένει προσωρινή έως την τελική συνάντηση των µονίµων 
µελών της Ανώτατης Επιτροπής. Στην εν λόγω τελική ακρόαση, θα εγκρίνονται ή θα 
τροποποιούνται οι προσωρινές αξιολογήσεις στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης του 
σώµατος ως συνόλου.  

∆ιεξαγωγή των ακροάσεων 

7. Για την προώθηση ενός πιο ζωηρού διαλόγου µε διαδικασία πραγµατικής εξέτασης, πρέπει 
να υπάρξει µια µετατόπιση από την αυστηρή εφαρµογή του χρόνου οµιλίας. Η µέγιστη 
διάρκεια των εναρκτήριων δηλώσεων των υποψηφίων πρέπει να περιοριστεί στα 
δεκαπέντε λεπτά. Όσον αφορά τις ερωτήσεις πρέπει να οµαδοποιούνται θεµατικώς και 
κάθε πολιτική οµάδα πρέπει να έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει σε κάθε κεφάλαιο.  

8. ∆ικαίωµα λόγου στο πρώτο µέρος της ακρόασης θα πρέπει να έχουν µόνο τα µέλη της 
Ανώτατης Επιτροπής (τόσο τα µόνιµα όσο και τα εκ περιτροπής). Ωστόσο, προκειµένου 
να συµµετέχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός βουλευτών στη διαδικασία πρέπει να 
προβλέπεται και κάποιος χρόνος για ελεύθερη υποβολή ερωτηµάτων, στο τέλος κάθε 
ακρόασης, από άλλους βουλευτές των ενδιαφερόµενων επιτροπών. Πρέπει επίσης να 
θεσπιστεί η δυνατότητα να καλείται ένας υποψήφιος για µια δεύτερη, µικρότερης 
διάρκειας ακρόαση σε περίπτωση ουσιώδους αµφιβολίας ή σύγχυσης.  

9. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσφέρεται κάποια κατάρτιση στους προεδρεύοντες των 
ακροάσεων.  

10. Πρέπει να γίνει µετατροπή µιας αίθουσας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις ανάγκες των ακροάσεων, ώστε ο υποψήφιος να έχει οπτική επαφή και µε τους 
προέδρους και µε τα µέλη της επιτροπής (προφανώς διάταξη σε σχήµα οβάλ).  

11. ∆εν θα τυπωθούν τα πλήρη πρακτικά των ακροάσεων, αλλά θα διατίθεται από τις 
υπηρεσίες εντός 24 ωρών κατάλληλα δεικτοδοτηµένος ψηφιακός βιντεοδίσκος (DVD). 

∆ηµοσιότητα 

12. Ο Κώδικας Συµπεριφοράς της Επιτροπής πρέπει να δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής σε πιο εµφανές σηµείο. 
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13. Όλοι οι υποψήφιοι θα καλούνται να επισηµάνουν εάν ανήκουν σε µη οµολογιακές 
ενώσεις, όπως είναι οι επαγγελµατικές και εµπορικές οργανώσεις, λέσχες, φιλανθρωπικές 
και άλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Όπως ισχύει και τώρα, οποιαδήποτε µη 
αµειβόµενη θέση σε παρόµοιους οργανισµούς θα πρέπει να δηλώνεται. 

14. Θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε ποινική καταδίκη καθώς και οποιεσδήποτε 
τρέχουσες ποινικές διαδικασίες. 

Αξιολόγηση των ακροάσεων 

15. Για την καλύτερη αξιολόγηση των ακροάσεων, η Ανώτατη Επιτροπή πρέπει να έχει στη 
διάθεσή της µια σαφώς δοµηµένη µέθοδο αξιολόγησης που θα την κατευθύνει στις 
αποφάσεις της επί των ακόλουθων ζητηµάτων: 

 ● γενική ικανότητα 

 ● προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα 

 ● οικονοµική και πολιτική ανεξαρτησία 

 ● γνώσεις για το χαρτοφυλάκιο 

 ● ικανότητες επικοινωνίας. 

 Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο να θέσει κριτήρια για την 
αξιολόγηση των υποψηφίων σε επίσηµο ψήφισµα, παρόµοιο µε εκείνο που συµφωνήθηκε 
για το διορισµό των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.25 

16. Η Ανώτατη Επιτροπή θa πρέπει µόνο να ψηφίζει για µεµονωµένους υποψηφίους ως λύση 
ανάγκης σε περίπτωση που δεν επιτύχει οµοφωνία για ποιοτική αξιολόγηση. Πρέπει να 
αποστέλλει την τελική της έκθεση µέσω του Προέδρου στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων.  

17. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα εάν θα δώσει ποσοτική αξία, και εάν 
ναι µε ποιο τρόπο, στην απαίτηση του άρθρου 10 της Συµφωνίας Πλαισίου σύµφωνα µε 
την οποία ενεργεί κατά µεµονωµένου Επιτρόπου 'τόσο ως προς την ουσία όσο και προς 
τον τύπο'. Θα ήταν ενδεχοµένως κατάλληλη, π.χ., η απόλυτη πλειοψηφία. Τα άρθρα 98 και 
99 του Κανονισµού του Κοινοβουλίου πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναθεωρηθούν 
προκειµένου να συµβαδίζουν µε τις διατάξεις του Συντάγµατος.  

9. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλείται να ανταλλάξει απόψεις για το παρόν έγγραφο 
εργασίας· να εξετάσει το ενδεχόµενο εκπόνησης έκθεσης για το θέµα· και τέλος να εξετάσει το 
ενδεχόµενο έναρξης των κατάλληλων αλλαγών, εν ευθέτω χρόνω, του Κανονισµού του 
Κοινοβουλίου. 

 

                                                 
25 ΕΕ C 337 της 21ης ∆εκεµβρίου 1992. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έγκριση της νέας Επιτροπής  
18 Νοεµβρίου 2004 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
– έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 22ας Ιουλίου 2004 µε την οποία εξελέγη ο κ. Barroso ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής, 
 
– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τον Ιούλιο 2004, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2004, καθώς και ενώπιον της 
∆ιάσκεψης των Προέδρων στις 21 Οκτωβρίου 2004 και 5 Νοεµβρίου 2004, 

 
– έχοντας υπόψη τις γραπτές και προφορικές δηλώσεις στις οποίες προέβη κάθε ορισθείς 

Επίτροπος κατά τη διάρκεια των ακροάσεων που διοργάνωσαν οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, καθώς και τις αξιολογήσεις των υποψηφίων στις οποίες προέβησαν οι πρόεδροι 
των επιτροπών µετά τις ακροάσεις, 

 
–  έχοντας υπόψη την απόφαση του εκλεγέντος Προέδρου κ. Barroso στις 27 Οκτωβρίου 2004 

- εν συνεχεία της αξιολόγησης των ακροάσεων και της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο - να αποσύρει την νέα Επιτροπή που είχε προτείνει στο Κοινοβούλιο, 

 
– έχοντας υπόψη την, εκ µέρους του εκλεγέντος Προέδρου, επίσηµη παρουσίαση στις 5 

Νοεµβρίου 2004 της πρότασης για νέα Επιτροπή, ενώπιον της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, 
καθώς και τη δήλωσή του στις 17 Νοεµβρίου 2004 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 
– έχοντας υπόψη τις συµπληρωµατικές ακροάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 15 και 16 

Νοεµβρίου 2004 από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και τις αξιολογήσεις των 
ορισθέντων Επιτρόπων εν συνεχεία αυτών των ακροάσεων, 

– έχοντας υπόψη την τρέχουσα Συµφωνία-Πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων στις 
29 Ιουνίου 2000, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 214 της Συνθήκης ΕΚ, 
 
– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγµα της Ευρώπης, 
 
– έχοντας υπόψη τα άρθρα 99 και 103 του Κανονισµού του, 
 
A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 213, παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει ότι τα µέλη της 

Επιτροπής "επιλέγονται βάσει των γενικών τους προσόντων" και "παρέχουν κάθε εγγύηση 
ανεξαρτησίας", 

 
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σηµασίας για την Επιτροπή να είναι σε θέση να 

υπηρετήσει το κοινό συµφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένων των προκλήσεων που 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε, µε στόχο να πρωταγωνιστήσει η Ευρώπη σε παγκόσµιο 
επίπεδο όσον αφορά την υποστήριξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της υγιούς οικονοµικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης,  
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Γ. λαµβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό ότι η ανεξαρτησία, η έλλειψη εθνικών 
προκαταλήψεων και η αµεροληψία, ο πλήρης σεβασµός των αξιών και στόχων της ΕΕ 
καθώς και η απουσία σύγκρουσης συµφερόντων αποτελούν βασικά στοιχεία για να 
κατακτηθεί η εµπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, 

 
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εντόπισε θέµατα που εγείρουν ανησυχίες όσον 

αφορά ορισµένους υποψηφίους επιτρόπους και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την 
έλλειψη επαγγελµατικής εµπειρίας και εξειδίκευσης που επέδειξαν ορισµένοι, 

 
 
1. χαιρετίζει τη δηµοκρατική και νοµική εγκυρότητα της διαδικασίας έγκρισης καθώς και την 

ουσιώδη συνεισφορά της στην οικοδόµηση καλών σχέσεων εργασίας µεταξύ της Επιτροπής 
και του Κοινοβουλίου, τις οποίες έχει ανάγκη η Ένωση· 

 
2. χαιρετίζει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο εκλεγείς Πρόεδρος κ. Barroso σχετικά µε την 

παρουσίαση της νέας οµάδας του στις 4 Νοεµβρίου 2004· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του 
διότι δεν έχει εξευρεθεί µέχρι σήµερα αξιόπιστη λύση όσον αφορά τα προβλήµατα που 
ενδέχεται να προκύψουν λόγω σύγκρουσης συµφερόντων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ληφθούν 
επειγόντως µέτρα προκειµένου να καθορισθούν λεπτοµερώς οι διαδικασίες βάσει των 
οποίων θα εφαρµοσθεί ο κώδικας συµπεριφοράς· 

 
3. αναµένει από τη νέα Επιτροπή την πλήρη εφαρµογή των συγκεκριµένων δεσµεύσεων που 

ανέλαβε ο εκλεγείς Πρόεδρος κ. Barroso, κατά την ολοµέλεια της 26ης Οκτωβρίου 2004, 
σχετικά µε την ενεργή προστασία και προώθηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, των ίσων 
ευκαιριών και της έλλειψης διακρίσεων από την Επιτροπή του, προτίθεται δε να ελέγχει εκ 
του σύνεγγυς κατά πόσον θα τηρηθούν οι δεσµεύσεις αυτές· 

 
4. ζητεί να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί το συντοµότερο δυνατό η συµφωνία-πλαίσιο 

µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής η οποία διέπει τις διµερείς 
σχέσεις µεταξύ των δύο Οργάνων, βάσει των δεσµεύσεων που ανέλαβε εξ ονόµατος της 
νέας Επιτροπής ο ορισθείς Πρόεδρός της κ. Barroso· 

 
5. καλεί, βάσει των ανωτέρω δεσµεύσεων, να συµπεριληφθούν στην συµφωνία αυτή τα 

ακόλουθα σηµεία:    
 
 α) εφόσον το Κοινοβούλιο αρνηθεί µε την ψήφο του να παράσχει την εµπιστοσύνη του σε 

συγκεκριµένο Επίτροπο (υπό την επιφύλαξη της ουσιαστικής και τυπικής πολιτικής 
υποστήριξης µιας τέτοιας άποψης), ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξετάζει σοβαρά κατά πόσον 
είναι σκόπιµο να ζητήσει από το εν λόγω µέλος της Επιτροπής να παραιτηθεί· ο δε 
Πρόεδρος, είτε ζητεί την παραίτηση του συγκεκριµένου µέλους, είτε εξηγεί στο 
Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους αρνείται να τη ζητήσει·  

 
 β) σε περίπτωση παραίτησης, ο Επίτροπος που θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα ή την 

παραιτηθείσα δεν θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου υπό 
επίσηµη ιδιότητα µέχρις ότου ο διορισµός του εγκριθεί βάσει της συνήθους 
κοινοβουλευτικής διαδικασίας (ακρόαση και ψηφοφορία στην ολοµέλεια)·  
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 γ) εάν ο Πρόεδρος προβεί σε ανακατανοµή των χαρτοφυλακίων της Επιτροπής κατά τη 
διάρκεια της θητείας της, οι Επίτροποι τους οποίους αφορά ο ανασχηµατισµός θα 
υποβληθούν στην ίδια διαδικασία·  

 
 δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την απόλυτη ευθύνη για τον εντοπισµό οποιωνδήποτε 

συγκρούσεων συµφερόντων καθιστούν αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων 
οποιουδήποτε εκ των Επιτρόπων· παροµοίως, ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε συνακόλουθες ενέργειες λαµβάνονται υπό αυτές τις συνθήκες·  

 
 ε) το πολυετές πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε στενή συνεργασία και συντονισµό µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
όργανά του·  

 
 στ) η εξασφάλιση παρουσίας της Επιτροπής στις συνόδους ολοµελείας και στις 

συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι 
προτεραιότητα για τους Επιτρόπους· συµφωνείται ότι η Επιτροπή θα ενηµερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αµέσως, και κατά προτίµηση κατά τις συνόδους ολοµελείας, για 
τις αποφάσεις, τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες της·  

 
 ζ) στο πλαίσιο του συνεχιζόµενου διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής και ο Αντιπρόεδρος ο αρµόδιος για τις διοργανικές σχέσεις, θα 
εγκαθιδρύσουν και θα διατηρούν τακτικές επαφές µε τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων·  

 
 η) δέσµευση για ενέργειες παρακολούθησης στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο ζητήσει 

από την Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση σύµφωνα µε το άρθρο 192 της 
Συνθήκης· σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ανταποκρινόµενη στις 
θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ιδίως δε όταν δεν προτίθεται η Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια σε αυτές· 

 
 θ) αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(1)1, σχετικά µε την πρόσβαση του 

κοινού στα έγγραφα, προκειµένου να βελτιωθούν οι κανόνες που διέπουν τη διαφάνεια του 
νοµοθετικού προπαρασκευαστικού έργου, την επιτροπολογία και την εφαρµογή του δικαίου 
της ΕΕ στα κράτη µέλη, καθώς και τα εµπιστευτικά έγγραφα·  

 
 ι) ο κώδικας συµπεριφοράς των Επιτρόπων θα αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για γνωµοδότηση, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη· 
 
 ια) η Επιτροπή θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τυγχάνει καλύτερης ενηµέρωσης τόσο σχετικά µε τη νοµοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σχετικά µε τις διεθνείς συµφωνίες µε την έναρξη των 
σχετικών διαπραγµατεύσεων· 

 
6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και τη νέα 

Επιτροπή. 
  

                                                 
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
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