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Vezetői öszefoglaló 

Az új Bizottság kinevezésével kapcsolatos jelenlegi ellentmondásos helyzet miatt az 
Alkotmányos ügyek Bizottsága megbízta Andrew Duff Európai Parlamenti képviselőt, hogy 
tekintse át a meghallgatások folyamatát. 

Munkaanyagának megállapításai szerint egyes gyenge pontoktól eltekintve a jelenlegi eljárás 
érvényes.  

'A jelenlegi jóváhagyási eljárást mind a Bizottság, mind pedig a Parlament elfogadta. 
Ez fontos esemény a média számára. Ez egy politikai következményekkel bíró legitim 
folyamat. Amint Barroso Elnök mondta, a jóváhagyási folyamat sokkalta szigorúbb, 
mint a nemzeti kormányok megbízatásaival kapcsolatban bármi. Mindenesetre 
világos, hogy van helye jelentős javításoknak az eljárásokban, ha biztosítanunk kell a 
jövőben a nagyobb fokú igazságosságot a jelöltek között, a masszívabb dialógust a 
Bizottság és a Parlament között, és a határozottabb döntést.' 

A jelentés kritizálja a Szerződés rendelkezéseit a Bizottság kinevezésével kapcsolatban, mert 
az eljárás 'jellemzően túlbonyolított'. Hiányosságokat határoz meg a Parlament Eljárási 
Szabályaiban. 
 
A szerző megkérdőjelezi a szóbeli meghallgatások merev formaiságát, és javaslata szerint 
sokkal masszívabb politikai dialógusra van szükség, hogy a képviselők számára lehetővé 
tegye, hogy az új Bizottság politikai programjának alakulását befolyásolják. Úgy találja, hogy 
a szóbeli meghallgatások közül néhánynak a levezetése bizonyos felszínességhez vezetett. 
 
Mr Duff megkérdőjelezi az írott kérdések értékét, mondván, hogy az általános kérdések 
túlzottan homályosak voltak ahhoz, hogy hasznosak lehessenek, a politikai kérdések meg túl 
gyakorlatiak. 
 
A jelentés kritizálja, hogy nincs irányelv arra vonatkozóan, hogy ‘koordinált folyamatban 
biztosítva legyen a meghallgatások eredményeinek horizontális alapossága ', és úgy találja, 
hogy a Parlamentnek nincs biztosíott mechsnizmusa, ami megítélné a felálló Bizottság 
általános politikai orientációját.  Az értékelő jelentések tartalma 'nem egységes formátumú, 
változatos megközelítésű és az üzenetek kétértelműek'.  
 
A szerző több messzemenő javaslatot tesz a rendszer reformjára, említésre méltó módon egy 
speciális Nagy Bizottság létrehozását javasolja, mely a jövőbeni meghallgatásokat levezetné. 
Ragaszkodik a nyilvánosságra hozatal magasabb szintű szabályozásához. 
 
A Parlament több hatalmat fog nyerni az Alkotmány szerint, és alapvetően fontos, hogy a 
jóváhagyási eljárásai elégségesek legyenek az új feladatkörök kielégítő ellátásához. Mr Duff 
azt javasolja, hogy az Európai Parlamenti választásokat előre kellene hozni 2009 májusára, 
így adva időt az Európai Parlamenti Képviselőknek, hogy felkészülhessenek az Európai 
Tanáccsal való, az elnök választásával kapcsolatos első konzultációikra.  
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Hogyan hagyja jóvá az Európai Parlament az Európai Bizottságot 

Az Alkotmányos Ügyek Bizottsága elhatározta, hogy felülvizsgálja azon folyamatot, mely 
szerint az Európai Parlament az új Bizottságot elfogadja. 

1. A SZERZŐDÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA  

Megéri visszaemlékezni arra, hogy a jelenlegi eljárás, ahogyan azt a Szerződések rögzítik – 
melyet nemrégiben a Nizzai Szerződésben felülvizsgáltak – jellemzően túlságosan bonyolult. 
Egymást követő Kormányközi Konferenciák (IGC) során az Európai Parlament amiatt fejezte 
ki aggodalmát, hogy azt állította, hogy a Bizottság kettős legitimációt élvez, azáltal, hogy 
kinevezi az Európai Tanács és az Európai Parlament egyaránt, és mindkét felé felelősséggel 
tartozik.1 Ez némi feszültséghez vezetett a Parlament és a tagállamok között, egy olyan 
feszültséghez, amely a Konvencióban még egyszer előbukkant.  

A Maastricht-i szerződés a Parlamentnek jogot adott, hogy konzultáljon a Bizottság 
Elnökének kinevezéséről és jóváhagyási jogot kapott a testület egésze fölött.2 Az 
Amszterdami Szerződés kiterjesztette a Parlament jóváhagyási hatalmát az Elnök 
hatalmához.3 A Nizzai Szerződés alapjában véve változatlanul hagyta a Parlament hatásköreit, 
de lehetővé tette a Tanács számára, a kormányfők szintjén, hogy határozatot hozzon, 
minősített többségi szavazással, az egyhangúság szerint.4  

A létező szerződés alapján világos, hogy az Európai Parlament nem úgymond ‘megválasztja’ 
a Bizottságot. Ami 2004-ben történik, a következő. Júniusban, az európai parlamenti 
választásokat követően de kezdeti véleménykülönbségek után, az Európai Tanács José 
Manuel Barrosot jelölte. Júliusban, miután az új Parlament összeült, Mr Barroso találkozott az 
Elnökök Konferenciájával, és a pártcsoportok találkozóin részt vett. Az ő nyilatkozatának 
meghallgatása és egy hosszan elnyúló, két napig tartó vita után a Parlament jóváhagyta (titkos 
szavazással) Mr Barroso elnökként való jelölését.5 A Tanács, minősített többségi szavazással, 
és a Mr. Barrosoval való ‘közös megegyezés’ alapján ezután elfogadta azon személyek 
listáját, akiket az egyes tagállamok javasoltak.  Elméletben Mr Barroso visszautasíthat 
jelöltet. Ennél realisztikusabb módon, ő megpróbált hatást gyakorolni néhány 
miniszterelnökre a választásuk megtételekor, különösen a nemekre való tekintettel. Azon 
erőfeszítései során, hogy több nőt szerezzen a saját Bizottságába, magasabb színvonalú 
állásokat ajánlott fel nekik. Bár korlátozottak erői a kollégáinak kiválasztása terén - Mr 

                                                 
1 A vizsgálatokhoz való jogot első ízben az Európai Parlamenti Gyűlés kérte még 1960-ban (jelentés-készítő: 
Maurice Faure). A Parlament a Thorn-Bizottság elfogadásáról először 1979-ben szavazott. Az 1983-as Stuttgarti 
nyilatkozatot követően a Delors Bizottság addig várt, amíg  Parlament ki nem nyilvánította nyilatkozatát mielőtt 
az Igazságügyi Bíróság előtt le nem tette a fogadalmat. 
2 A Szerződés 158.2 cikke. Ezt a procedúrát alkalmazták a hivatalba lépő Santer Bizottságnál 1994-ben.  
3 A Szerződés 214.2 cikke. Ezt a procedúrát alkalmazták a hivatalba lépő Prodi Bizottságnál  1999-ben.  
4 A Szerződés módosított 214.2 cikke. Ezt a procedúrát alkalmazzák jelenleg a hivatalba lépő Barroso 
Bizottságnál .  
5 Még egy rövid felfüggesztésre is sor került a vita kezdete és a csoportosulásokat kísérő szavazás között. A 
szavazáson július 22-én 413 igen, 251 nem és 44 tartózkodás volt. Ez összehasonlítható a Romano Prodi 1999 
májusi választásaival, amikor 392 igen és 71 nem, valamint 41 tartózkodás volt. Megjegyzés, hogy a titkos 
szavazást csak a 2002-es szabályváltozással vezették be.  
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Barroso ezt ‘vak randevúnak’ nevezte – az Elnöknek most van döntési joga a Bizottsági 
tárcák szétosztása felett.6  

Bár nincsen szabad keze a Bizottságánek kiválogatása terén,  a Nizzai Szerződés az Elnöknek 
jogot adott, hogy kinevezzen (és leváltson) alelnököket, és hogy ragaszkodjon a Bizottság 
bármely tagjának lemondásához ‘miután megszerezte a testület jóváhagyását’.7 A Bizottság 
ilyen az ügyben egyszerű többséggel határozna. Ezen módosításokat a Mme Cresson 
fogorvosának ügye nyomán támadt bizonytalanságban tették. A Prodi Bizottság alatt az egyes 
bizottsági tagok politikai felelősséggel tartozásának kérdése merült fel, nem kevésbé az 
Eurostat ügy kapcsán. A Barroso Bizottság meghallgatásai során az érdekellentétek kérdése 
újra aktuálissá vált. Az Európai Parlamenti Képviselők közül többen érthetően idegesek 
voltak, hogy kihangsúlyozzák a kirúgás jogának megújításának szükségeségét. A közös 
érdekekkel kapcsolatos spekulációk és a Mr. Barrot megelőző bírósági ügyének késői 
felismerése a reflektorfényt a határozott kifejezésre irányította. Minden botrány eléggé 
elkerülhetetlen módon a szabályok megszigorításához vezet. A széles szakadéktól eltekintve, 
mely a kontinensen át a politikai kulturák között tátong, a Bizottság Európai Parlamenti 
vizsgálata – a legszigorúbban tekintve a jóváhagyási folyamat alatt – az EU 
számonkérhetőségi normáit állítja fel, melyek magasszintű erkölcsi fedhetetlenséget, 
integritást és becsületeséget kívánnak meg. Egyébként teljesen megfelelő, hogyha a 
demokráciáról van szó, az Európai Integráció a legnagyobb közös osztókon nyugszik és nem  
a legkisebb közös többszörösökön.  

2. A PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

A Parlament 1993-ban vezette be a Bizottság megbízatásával kapcsolatos eljárási szabályokat, 
a Maastrichti szerződés által ráruházott új hatalom gyakorlása végett. A Parlament egyre 
jelentősen növekvő szerepéhez és a szerződés-módosításokhoz történő igazítás céljából az 
Eljárási Szabályokat 1996-ban, 1999-ben és 2002-ben módosították. 

A 98-as szabály a Bizottság Elnökének megválasztásáról szól. Jelenlegi változatában így 
hangzik:- 

1. Miután a Tanács megegyezett egy bizottsági elnök-jelölésről, az elnöknek fel kell 
kérni a jelöltet, hogy tegye meg a nyilatkozatát, és mutassa be politikai irányelveit a 
Parlamentnek. A nyilatkozatot vita kell, hogy kövesse.  

A Tanácsot meg kell hívni a vitában való részvételre. 

2. A Parlamentnek a leadott szavazatok többségével kell jóváhagynia vagy elutasítania 
a jelölést.  

A szavazást titkos szavazással kell végrehajtani. 

3. Ha a jelöltet megválasztják, az Elnöknek ennek megfelelően értesítenie kell a 
Tanácsot, kérve tőle és a Bizottság megválasztott elnökétől, hogy közös 

                                                 
6 A Szerződés 217.2 cikke.  
7 A Szerződés 217.4 cikke.  
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megegyezéssel javasoljanak jelölteket a különböző bizottsági tisztségekre. 

4. Ha a Parlament nem hagyja jóvá a jelölést, az Elnöknek kérnie kell a Tanácsot, 
hogy nevezzen meg újabb jelöltet. 

Mr Barroso esetében ez a procedúra a  megbízólevéllel folytatódott, eltekintve attól a ténytől, 
hogy a Tanács megtagadta a júliusi vitában való részvételt.  

Annak ellenére, hogy ez az európai gyakorlattól idegen, a Parlament tudatosan kölcsönvette 
az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa meghallgatási gyakorlatát.8 A jelenlegi 
verziójában a 99-es szabály, mely a Bizottság további tagjainak megválasztásával 
kapcsolatos, így hangzik:- 

1. Az Elnöknek a megválasztott Bizottsági Elnökkel való konzultációt követően meg kell 
kérnie a megválasztott Bizottsági Elnök és a Tanács által a különböző Bizottsági 
pozíciókra javasolt jelölteket, hogy jelenjenek meg az általuk célzott felelősségi köröknek 
megfelelő bizottságok előtt. Ezeket a meghallgatásokat nyilvánosan kell megtartani. 

2. A bizottságnak fel kell kérnie a jelöltet, hogy tegye meg nyilatkozatát és válaszoljon 
kérdésekre. 

3. A megválasztott elnök be kell, hogy mutassa a bizottsági tagok gyülekezetét és a 
programjukat a Parlament egy ülésén, melyre az egész Tanácsot hallgatóságként meg kell 
hívni. A nyilatkozatot vita kell, hogy kövesse. 

4. A vita befejezése érdekében bármely politikai csoportosulás, vagy legalább harminchét 
képviselő előterjeszthet javaslat-tervezetet. A 103(3), (4) és (5)-ös szabályokat kell 
alkalmazni.  

A javaslat-tervezet vitáját követően a Parlamentnek meg kell választania vagy el kell 
utasítania a Bizottságot aleadott szavazatok többségével. 

A sazvazást név szerint kell megejteni. 

A Parlament elhalaszthatja a szavazást a következő ülésig. 

5. Az Elnöknek ésresítenie kell a Tanácsot a Bizottság megválasztásáról vagy elutasításáról. 

6. Abban az esetben, ha a tárcák változnak a Bizottság hivatali terminusa alatt, akkor az 
érintett Bizottsági tagokat fel kell kérni, hogy jelenjenek meg a kérdéses felelősségi 
köröknek megfelelő bizottságok előtt. 

Megjegyezhetjük, hogy az Eljárási Szabályok a meghallgatásokkal kapcsolatosan a precizitást 
bizonyos fokig mellőzi.9  

                                                 
8 Ld. az 5. szakaszt alább. 
9 A 99-e szabályban még egy kívánatos gondolkodással kapcsolatos elem is van: alig várja a napot, amikor az 
egész Tanács részt vesz a Parlamentáris vitában. Az Elnöknek szóló felhívás, hogy mutassa be a Bizottság 
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3. A MEGHALLGATÁSOK 

Az Eljárási Szabályoknak megfelelően a Parlament szeptember 27. és október 11. között 
formális meghallgatásokat tartott minden belépő bizottsági tag számára, az elnökjelölt 
kivételével. Meghallgatásokat először 1994-ben, később 1999-ben tartottak. Újabb 
meghallgatásokra 2004. májusában került sor, a csatlakozó tagállamok tíz új küldöttje 
számára.  

A közelmúlt-beli meghallgatásokat  a Parlament Jogi Koordinációs szolgálata, a Belpolitikai 
és a Külpolitikai Főigazgatóságok közös szolgálata rendezte meg, a Bizottságok Elnökeinek 
Konferenciája (CPC) pártfogása alatt. Az Elnökök Konferenciája az előkészületek végső 
fázisában került bevonásra. A múltbéli gyakorlathoz képest két fontos változás volt, a terem 
elrendezését illetően és a kérdésfeltevés módjában. Úgy határoztk, hogy 'ping-pong' kérdések 
legyenek, melyekre a jelöltnek azonnal kell válaszolnia, valamint, hogy az összes bizottság 
minden tagjának – ez azt jelenti, hogy az összes Európai Parlamenti Képviselőnek! - lehessen 
esélye kérdezni. A CPC iránymutatásként javasolta, hogy minden kérdés és válasz plusz 
kiegészítő kérdés és válasz öt percet vehet igénybe, és hogy a beszédek idejét a  D'Hondt 
formula szerint kell felosztani, amit a plenáris üléseken alkalmaznak, és nem pedig a sokkal 
rugalmasabb (és az egyéni érdemeken alapuló) bizottsági találkozók szokása szerint. A 
nagyszámú felszólaló miatt az összes meghallgatás szükségszerűen háromórásra nyúlt, amely 
időtartamhoz aztán mereven ragaszkodtak, annak az egyértelmű ténynek ellenére, hogy 
valahány, kevéssé tehetséges jelölt meghallgatása így kifutott az időből.10  

A 24 jelölt szóbeli meghallgatásait 18 parlamentáris bizottság szervezte meg, gyakran egyéb 
bizottságokkal együtt dolgozva, amennyiben a szektoriális felelősségi körök átfedésben 
voltak. Az együttműködésnek három szintje volt engedélyezve: a teljesen közös értekezlet, 
egy részlegesen közös éretekezlet, vagy a kiegészítő delegáció. A bizottságok közötti 
kapcsolat mindenesetre nem volt problémamentes: ahol nem született kielégítő megegyezés, 
fennállt a veszélye a meghallgatás összetöredezésének. Az egy jelölt-egy meghallgatás 
elfogadott szabálya alóli egyetlen kivétel Rocco Buttiglione volt, akit az Emberi 
Szabadságjogok Bizottságának és a Jogi Ügyek Bizottságának elnökei közötti territoriális vita 
miatt arra köteleztek, hogy egy második, 90 perces meghallgatáson is vegyen részt.  

Minden egyes Bizottsági jelöltnek be kellett nyújtania  a Bizottság felé (de a Parlamentnek 
nem) egy anyagi és szakmai érdekeltségi nyilatkozatot, melyet azután nyilvánosságra hoztak a 
Bizottság honlapján.11 Bár, nem minden ilyen nyilatkozatot, melyek a Bizottság Eljárási 
Szabályainak mellékletének formájában jelennek meg, tettek hozzáférhetővé az Európai 
                                                                                                                                                         
programját, szintén úgy tűnik, hogy nem a megfelelő helyen van. A gyakorlatban mind Mr Barroso, mind pedig 
Mr Prodi őt megelőzően megvárja az Új Évet a valós munkaprogramjának a bemutatásával, amikor az új testület 
már hivatalba lépett. Ennek teljesen érthetően így kellene lenni, és ennek megfelelően kellene a kérdést érinteni a 
Parlament Szabályaiban.. 
10 A három óra eléggé jelentős mentális és fizikai megterhelést rótt a jelöltek nagy részére, és a jelen 
Munkaanyag szerzőjére is, akit nagyban segített a meghallgatások követésében Wolfgang Leonhardt és Einars 
Punkstins az Alkotmányos Ügyek Bizottságának  titkárságától, és tanácsadója, Guillaume McLaughlin.  
11 Bár a Bizottsági jelölteket megvizsgálják anyagi érdekeltségeik terén, nincs biztonsági átvilágítási folyamat 
ami összehasonlítható lenne a legtöbb tagállamban a frissen kinevezett miniszterek esetén szokásossal. Az EU 
szintű biztonsági apparátus hiánya azt jelenti, hogy a Bizottságnak az eltérő és hosszas nemzeti biztonsági 
vizsgálati eljárásokra kellene támaszkodnia. Úgy döntöttek, hogy nem így tesznek.  



PE 350.005v04-00 8/20 DT\548974HU.doc 

Külső fordítás 

HU 

Parlamenti Képviselők számára. 

A szóbeli meghallgatásokat megelőzően minden jelölt nagyszámú írott kérdést kapott a 
Parlamenttől. A Parlament Eljárási Szabályai egyáltalán nem tesznek említést az írásos 
kérdésekről, plane ezek céljáról, témájáról vagy mértékéről. Az írott kérdések megválaszolása 
sok bizottsági ügyintézőt néhány hétre elfoglalt. A bizottságba jelöltek közvetlen 
közreműködése ezen folyamatban nem volt minden esetben magától értetődő. Továbbá, amint 
az a szóbeli meghallgatások alkalmával világossá vált, nem minden parlamenti képviselő 
vette a fáradtságot, hogy elolvassa a válaszokat. A kérdéseket két részre osztották: 16 
általános kérdés, melyet minden jelöltnek feletettek, melyet meghatározatlan számú, 
politikától függő kérdés követett. Az általános kérdések túlzottan homályosak voltak ahhoz, 
hogy értelmesek legyenek, és, legalábbis gondosan egyeztetett  válaszokat eredményeztek a 
Bizottság részéről; a politikai kérdések gyakorta aprólékos részletek szintjáre mentek, ami 
nem volt helyénvaló a Bizotság mandátumának kezdetén és mielőtt még a testület képes lett 
volna alapvetően összeállítani a jövőbeni munkaprogramját Bár a CPC megkísérelt korlátozni 
ezeket, a politikai kérdékes száma nagyon különbözött az egyes jelölteknél, fél tucattól 
majdnem 30-ig. Mindenesetre a bizottságok legnagyobb része már júliusban megkezdte a 
kérdések felvázolását, mielőtt még a CPC foglalkozni kezdett volna az üggyel. (A kérdések 
utólagos kiválasztása azok közül, melyekről már szavazás történt a bizottságokban, kényes 
feladat lett volna.)  

Az Eljárási Szabályok szintén nem szólnak maguknak a meghallgatásoknak a 
megszervezéséről, időbeosztásáról, levezetéséről és értékeléséről sem. Nincsnek 
meghatározva objektív kritériumok, sem speciális eljárások. Nincs a bizottságoknak 
iránymutatásuk arra vonatkozóan, hogy mire figyeljenek a Bizottsági jelöltjüknél, ami a 
politikai tapasztalat, a szakmai tapasztalat vagy a gyakorlati tudás egyensúlyát illeti. Nincs 
szisztematikus mechanizmusa az általános politikai kérdésekre adott válaszaik értékelésének. 
Semmi nem szól a pénzügyi érdekeltségről tett nyilatkozatról azon túl, amit maga a Bizottság 
elvár. És ami a legrosszabb, nincs irányelv arra vonatkozóan, hogy koordinált folyamatban 
biztosítva legyen a meghallgatások eredményeinek horizontális alapossága. 

Nem meglepő, hogy a szóbeli meghallgatások levezetése nem volt egyforma. Egyes levezető 
elnökök figyelték az órát, és minden kérdést és választ tartalomtól föggetlenül öt percre 
korlátoztak. Az ilyen mechanikus megközelítés eredménye csak az volt, hogy élettelen 
felületességet hozott az eredményekbe. Más levezető elnököknek sikerült a kérdéseket téma 
szerint csoportosítani, és megelőzni, hogy bármely tag két vagy három nagy és összetett 
kérdést tegyen fel egyszerre. Volt, aki megengedte, hogy politikusabb dialógus alakuljon ki, 
és bátorította a kiegészítő kérdéseket. A tagok közül mindazonáltal sokan visszaéltek a 
kiegészítő kérdések intézményével, mert teljesen új témát vetettek fel. 

Bizonyos meghallgatásokat nem éppen odaillő módon az azonos nemzetiségű politikusok 
által feltett, nemzeti politikákkal kapcsolatos kérdések uraltak, az átfogó európai perspektíva 
rovására. Mások zemélyes válaszokat kényszerítettek ki problémás etikai kérdésekre, ezáltal 
felfedve a nagyon nagy kulturális különbségeket, melyek az EU-n belül egyidejűleg léteznek. 

Amíg minden meghallgatás kiadott egy kérdést minden bizottsági tag felé, egy vagy kettő 
megoldotta, hogy legyen szabad kérdéskör is a találkozó végén, ami lehetővé tette a 
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politikaiasabb, sőt még a váratlan kérdésfeltevést is. A sikeresebb meghallgatások azok 
voltak, ahol az Európai Parlamenti Képviselők tudatosan befolyásolni próbálták a jövőbeni 
Bizottság politikáját, valamiféle stratégiai előkészületeket javasolva a meghallgatások előtt, 
legalábbis némely küldött részéről.  

A megelőző meghallgatásokon a bizottsági tagjelölt a levezető elnök és a bizottsági titkárság 
mellett foglalt helyet a pódiumon. Ez alkalommal egyedül ült egy emelvényen a pódium előtt. 
De ezt az elrendezést, ami fejlődés, mégis kritizálták.12 A jelöltek háttal voltak a levezető 
elnöknek és a bizottságok alelnökeinek, ami egyrészt udvariatlanságnak látszik, másrészt 
kényelmetlen is.  

4. AZ ÉRTÉKELŐ LEVELEK 

Logisztikai okokból kifolyólag nem készült szóról-szóra jegyzőkönyv a meghallgatásokról. 
Ehyelyett minden bizottság felvázolt egy levelet, melyben értékeli meghallgatásának 
eredményeit. Irányelveiben a Bizottságok Elnökeinek Konferenciája megkísérelte a jelölt 
személyes képességeit felismerni a levelekben, arra vonatkozó képeségeiket, hogy a 
Parlamentnek elkötelezzék magukat, és kompetenciájukat a vonatkozó politikai területeken. A 
szándék szerint minden kifejezett politikai elkötelezettséget fel kell jegyezni a levélben – 
amely lehet, hogy a jelölteket akadályozó hátráltató feltétel. A gyakorlatban a levelek inkább 
azt rögzítették, hogy ajelöltnek volt-e humorérzéke és jók-e a kommunikatív képességei. 
Mindenki megpróbálta a jelöltek felkészültségi szintjét is megítélni. 

1999-ben a leveleket bizalmasan a Bizottságok Elnökeinek Konferenciája Elnökének küldték 
meg, mely testület horizontálisan áttekintette a leveleket, mielőtt ajánlásaival ellátva 
továbbította volna azokat a Parlament Elnökének.13  2004-ben ezt a CPC székházában való 
rostáló eljárást eltávolították, és a leveleket, bár látszólagos bizalmassággal, az egyes 
bizottságok elnökei közvetlenül a Parlament Elnökének küldték meg. 

Október 13-án az Elnökök Konferenciája megkapta a leveleket és megjegyzések nélkül 
továbbküldte azokat Mr Barrosonak, kérve véleményét. Ugyanakkor a leveleket feltették a 
Parlament honlapjára A bizottságoknak a 24 jelölttel kapcsolatos ajánlásai közül három nem 
foglalt állást és kettő volt negatív. Közeli megfigyelők azt sugallták, hogy ha minden jelölt 
egyenlő bánásmódban részesült volna, akkor négy vagy öt további jelölt nem kedvező leiratot 
kapott volna. 

Az időbeosztással kapcsolatos szabályok hiánya egy másik gyanakváshoz vezetett, mely azzal 
kapcsolatosan merült fel, hogy bizonyos bizottságok, melyekben egy bizonyos személy 
elnökölt bizonyos párt rábeszélésére késleltette a levelük összállítását amíg egy másik párt 
által elnökölt másik bizottság levelét nem látták.  

Az iratok bizalmas státusza szintén ellentmondásos. A média intenzíven érdeklődött a 
meghallgatások iránt. A bizalmas kezelés alkalmazásának kísérlete annyira felizgatta a 
médiát, hogy a valóság hiányos (és valószínűleg torz) verzióit publikálták. Eleve 

                                                 
12 Az ablaktalan 1A2-ben. Egy megjhallgatási termet biztosítottak (3C50) és ellátták lobbistákkal és segédekkel.  
13 Az Elnökök Konferenciájának kérésére az Eljárási Szabályok 26-os szabálya szerint.  
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valószínűtlen volt, hogy az abszolút bizalmas kezelés fenntartható legyen a meghallgatások  
kezdetétől számított 17 napon át az Elnökök Konferenciája üléséig: nem is valósult meg. 

Amint a bizottságok leveleinek tartalma nyilvánosságra került, ezzel együtt nyilvánosságra 
került azok eltérő formátuma, változatos megközelítési módjai és kétértelmű üzenetei is. Mr 
Buttiglione esetében egymásnak ellentmondó levelek érkeztek azon két bizottságtól, melyek 
az ő tárcája felelőssége érdekében vetélkedtek. Ahogy a jóváhagyási folyamat felgyorsult, 
egyre nagyobb számú Európai parlamenti Képvislő adott hangot fenntartásoknak azon 
rendszerrrel kapcsolatban, mely megfosztja őket attól a joguktól, hogy szavazzanak az egyes 
jelöltekről, vagy hogy minősíthessék az új Bizottságra vonatkozó jóváhagyásukat. 

Világos, hogy a Elnökök Konferenciája alapvető szerepet játszik abban hogy betöltse azon 
hiányokat, ahol a Szerződés vagy az Eljárási Szabályok nem mondanak semmit. 
Megjegyzendő, hogy a Szabályok maguk a legjobb esetben is homályosan szólnak a Elnökök 
Konferenciája szerepéről a Bizottság kinevezésénbek ügyében. A 24.2-es szabály kimondja, 
hogy a Konferencia kell legyen 'a hatóság, mely felelős az egyéb intézményekkel és az 
Európai Unió szervezeteivel való kapcsolatokkal kapcsolatos ügyekért '. Amint tudjuk, 
gyakran az a helyzet, hogy a Elnökök Konferenciájában, amely általában zárt üléseken 
találkozik, a partizán megfontolások uralkodnak. A világon a legjobb akarattal is nehéz dolga 
lenne a Elnökök Konferenciájának, ha objektív akarna maradni, amennyiben egyik vagy 
másik jelölt a célpont, különösen ha erős kriticizmus miatt Sajnálatos, hogy a jelen 
körülmények között , melyek a Mr Buttiglione jelöltsége körül fennállnak, a Parlament nem 
teljesen látszott helyretenni egy biztosított mechanizmust, mely során kvalitatív értelemben 
minősíteni lehet a Bizottsági jelöltek általános teljesítményét, sem külön-külön, sem pedig 
kollektíven. A mai napig az egyetlen kritérium, amely rögzítve van a Bizottság tagjainak 
kinevezésével kapcsolatban, a Szerződés  213.1 cikkében a következőket modja ki:   

'A Bizottságnak XX tagból kell állnia, akiket az általános kompetenciájuk alapján kell 
kiválasztani, és akik minden kétséget kizáróan függetlenek kell legyenek.' 

5. TANÁCSADÁS ÉS EGYETÉRTÉS 

Az Európai Parlament számára biztosítva van a ‘jóváhagyási szavazat’ joga a Bizottság fölött, 
melyet így a Tanács jelöl. A Parlament szavazatával még nincs vége az ügynek. Ha a 
Parlament jóváhagyta, akkor a Bizottságot a Tanács formálisan ki kell hogy nevezze, a 
minősített többségi szavazással. Az eljárás ezen végső szakasza teljes mértékben formális, és 
csak azért maradt meg a Szerződésben, hogy a Tanács nagyképűségét táplálja.   

Az, hogy az Európai Parlament nem utasíthat el egyes bizottsági tagokat, alapvetően 
megkülönbözteti az EU-t az Amerikai Egyesült Államoktól. Ott a Szenátusnak a jóváhagyási 
folyamatban játszott szerepe az Alkotmányban meghatározott. A 2-es szakasz II cikke előírja, 
hogy az Elnök 'jelöli, és a Szenátus Tanácsa és Egyetértése mellett kinevezi a magasrangú 
kormányzati hivatalnokokat'. A tanács és egyetértés amerikai rendszere szerint az Amerikai 
Egyesült Államok Szenátusa nem kísérli meg a jelölt kritikus értékelését, hanem egyszerűen 
szavaz a javaslat elfogadása avagy elutasítása felől. (A Szenátus, melynek szigorú időbeosztás 
szerint kell cselekednie, néhány napon belül meggondolhatja a döntését, egy olyan szenátor 
javaslatára, aki a többséggel szavazott.) A szavazást nyilvánosan hajtják vége, kivéve, a 
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Szenátus másképpen dönt. (Még a zárt szavazás kivételes körülménye esetén is, bármely 
szenátor úgy dönthet, hogy saját szavazatát nyilvánosságra hozza.)14 Vonzóan egyszerű, mint 
az amerikai rendszer, ha az EU Alkotmánya továbbra is ragaszkodni fog a Bizottság testületi 
és nem pedig egyénenkénti jóváhagyásához, akkor az Európai Parlamentnek továbbra is meg 
kell majd kísérelnie tanácsot adni az egyes jelöltekkel kapcsolatban, hogy a végső, kollektív 
konszenzust információival segítse. De ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a Parlament 
nem követheti a Szenátus megközelítését, hogy az egyes testületi tagokkal kapcsolatos 
nézeteit szavazással és nem pedig nyilatkozat által juttatja kifejezésre.  

A jelen esetben, miután Mr Barroso bemutatta testületét a Háznak október 26-án, a különböző 
politikai csoportosulások előterjesztéttek javaslataikat a 99.4 szabály szerint. Ezen javaslat-
tevezetek jellemzően negatív hivatkozásokkal éltek néhány Bizottsági jelölttel kapcsolatban. 
A partizán-alapon történő megtorlások elkerülése végett ezután egy közös javaslat-tervezetet 
egyeztettek személyes hivatkozások nélkül. A közös javaslat-tervezetet előterjesztették a 
Szocialista csoport (PSE), a liberális demokraták (Liberals and Democrats for Europe 
(ALDE), a Zöldek (Verts/ALE) és az egyesült baloldal (European United Left / Nordic Green 
Left GUE/NGL) frakciói. (Mr Barroso, emlékeim szerint, a PPE családból való.) A rövid 
javaslat-tervezet alapvető bekezdései azonosították a Parlament különféle aggodalmait, 
például ‘bizonyos jelöltek jóváhagyásával kapcsolatban' akik 'politikai meggyőződésükben az 
Unió alapvető értékeivel ellentétesek; nincs politikai gyakorlatuk és tudásuk és a javasolt 
tárcával kapcsolatos elkötelezettségük; meg nem oldott problémák és megválaszolatlan 
kérdések maradtak az érdekellentétekkel kapcsolatban valamint a politikai és jogi 
visszaélésekben való feltételezett érintettséggel kapcsolatban is'. A közös javaslat-tervezet 
szándéka szerint kiemelte a 'jóváhagyási procedúra demokratikusságát és jogi érvényességét, 
melynek a meghallgatások alapvető fontosságú részét képezik'. Arra a következtetésre jutott, 
hogy kitart amellett, hogy 'az összes intézmény levonta a politikai következtetést ' a 
jóváhagyási folyamat során, 'mely végződhet lemondással, átszervezéssel vagy  
visszalépéssel'. Az ezen javaslat-tervezet előterjesztését követő napon Mr Barroso 
visszaléptette csapatát.15 

Szerencsére két kormányfői találkozót már elkezdtek megszervezni gyors egymásutánban: az 
Alkotmány aláírása miatt október 29-én Rómában, és egy rendes Európai Tanács ülést 
november 4-5-én. A Barroso I Bizottság jóváhagyása körüli krízishelyzet nagyban előkerült a 
megbeszélések során. Az Európai Tanács, Tanácsként cselekevde a kormányfők szintjén, 
jóváhagyta Mr Barroso új csapatát, melyből egy személy (Buttiglione) lemondott, egy másikat 
visszahívta a saját kormánya (Udre) és egy harmadik (Kovács) ászerveződött. Új Parlamenti 
meghallgatásokat szerveztek a két új jelölt számára (Frattini és Piebalgs), valamint Kovács 
számára , november 15-16-án, a strasbourgi plenáris ülés alatt.16 November 18-án egy, az 
EPP, a PES, az ALDE és az UEN frakciók által beterjesztett közös javaslat került elfogadásra 
478 igen szavazat többségével 84 ellenében (98 tartózkodás mellett). A Barroso II. 
                                                 
14 A Szenátus Állandó Szabályainak XXXI szabálya.  
15 A Közös Javaslat-tervezetet nem bocsátották szavazásra, miután Mr Barroso bejelentette visszalépését, de 
biztosan többséget nyert volna, mivel nem csak a közép-bal, de a kereszténydemokrata-európai demokrata 
csoport európai demokrata oldalának Európai Parlamenti Képviselői, az ID csoport és a  be nem jegyzettek közül 
többen is elhatározták, hogy Barroso I. ellen szavaznak.  
16 Ismét a LIBE és a JURI bizottságok raaszkodtak ahhoz, hogy Mr. Frattini-nek két, elkülönült meghallgatása 
legyen. 
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Bizottságot ekkor jóváhagyták 449 szavazattal 149 ellenében (82 tartózkodás mellett), mely 
három hét késéssel, november 22-én lépett hivatalba. 

6. A KERETMEGÁLLAPODÁS 

A végső szavazás előtt Mr. Barroso részletesen válaszolt a Közös Javaslat alapvető részeire, 
melyek a Keretmegállapodás revíziójáról szóltak. Az Európai Parlamentnek a Prodi-Bizottság 
jóváhagyási folyamatából származó fő eredmény 1999-ben az olt, hogy egy formális 
Keretmegállapodás született meg a felálló Bizottság és a parlament között, melyet az Elnökök 
Konferenciájával egyeztettek és jóváhagyattak.17 A Keretmegállapodás a Parlament által a 
Prodi-Bizottság formális jóváhagyásával egyidőben elfogadott ajánlásokon alapult, a 99.4 
szabálynak megfelelően. Bár a megállapodás tizenkét oldalas, nem említi a Bizottság 
kinevezésének eljárását. Bár, a Parlamentnek a Bizottsághoz intézett kérésére, heves vita után, 
a Bizottság beleegyezett, hogy a következő feltétel szülessen egy Bizottsági tag lemondásával 
kapcsolatban a Szerződés 217.4 cikkelye szerint:- 

10. A Bizottság elfogadja, hogy, amennyiben az Európai Parlament kifejezi, hogy 
nincs bizalma egy Bizottsági Tagban (aki nézeteiben piolitikai támogatást élvez, mint 
alapjában és formájában), a Bizottság Elnöke komolyan fontolóra veszi, hogy 
felszólítsa-e ezen tagot a lemondásra. 

A Bizottság abban is megegyezett, hogy a 217.2 cikk értelmében a tárcák átszervezésének 
esetében, az érintett Bizottsági tagoknak meg kell jelenni a megfelelő Parlamenti bizottság 
előtt a következőek szerint:-  

11. A Bizottság Elnökének azonnal értesítenie kell az Európai Parlamentet bármely 
olyan döntésről, mely a felelősgéi köröknek bármely Bizottsági Taghoz való 
hozzárendelésével kapcsolatos. Alapvető változtatások esetén, melyek egy Bizottsági 
tagot érintenek (mint például egy teljesen új tárca vagy fontos új felelősségi körök 
hozzárendelése), az illetőnek meg kell jelennie a megfelelő parlamenti bizottság előtt, 
annak kérésére. 

A Keretmegállapodás 10 bekezdésében használatos kifejezés az egy Bizottsági taggal 
kapcsolatos bizalmatlanság megszavazásával kapcsolatban  - " aki nézeteiben piolitikai 
támogatást élvez, mint alapjában és formájában " – valamiféle kulcsot adhat ahhoz, hogy a 
Prodi Bizottság legalábbis mit vért a Parlamenttől olyan körülmények között, amikor a két 
intézmény közötti kapcsolatok kritikus fázisba jutottak. Vissza kell emlékezni arra, hogy az 
Elnökök Konferenciája elfogadta ezt a formulát a Parlament nevében. Feltételezhető, hogy 
amire gondoltak, az az volt, hogy a szavazásnak, először is nagy – azaz pártokon keresztüli – 
többséggel kell történnie, másodszor, hogy a panasznak nem szabad irreálisnak vagy 
megalapozatlannak lenni. 

Öt év elteltével az Európai Parlamenti Képviselők visszatértek a feladathoz. Az Unió egy 
megjobbított Keretmegállapodással fog kiemelkedni a Barroso Bizottság jóváhagyását övező 

                                                 
17 A Keretmegállapodás, melyet 2000 június 29-én fogadtak el, az Eljárási Szabályok XIII mellékletét képezi. Ez 
felváltotta és kiváltotta az 1990-ben elfogadott, 1995-ben módosított informális eljárási szabályt.  
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krízisből.  A 2004. november 18-i ajánlásainak kulcsfontosságú feltétele azt írta elő, hogy 
amennyiben a Parlament egy testületi tagtól a bizalom megvonását szavazná meg, 'az 
Elnöknek vagy fel kell szólítania az adott Tagot a lemondásra, vagy pedig igazolnia kell a 
Parlament felé, hogy miért nem teszi ezt meg'.18 A Parlament bizalmatlansági indítványának 
nem elfogadása így aztán magának az elnöknek a túlélését teszi kockázatossá. Az Európai 
Parlamenti Képviselők megtalálták azt a mozgólépcsőt, mely szükség esetén elviszi őket egy 
olyan pozícióba, ahol használni tudják az alkotmányos ‘nukleáris opciójukat’ – az egész 
Bizottság kirúgásának hatalmát.19  

Habár ez az egész eléggé vérszomjasan hangzik, a játék lényege, hogy a köz biztosítva legyen 
afelől, hogy valaki valahol felelős Európa működtetéséért. Azok, akik miatt létrejött ez a 
krízishelyzet, a nemzeti kormányfők, akik elmulasztották a lehető legjobb alapanyagot 
biztosítani Mr. Barroso számára, amiből fel lehetett volna építeni szt az erős és független 
irányítást, amire az EU-nak szüksége van. Az Európai Bizottság lustasága nem vért 
következményekkel járt. Az új Bizottság 2004. évi jóváhagyását körülvevő politikai válság 
kimenetele, hogy az Unió kormányát sokkal parlamentárisabbá és sokkal kevésbé elnökségivé 
kell tenni. 

7. AZ ALKOTMÁNY 

A Parlament és a Bizottság meg kell, hogy fontolja, hogy milyen változtatásokra lehet 
szükség a küszöbön álló Alkotmány miatt, melynek hatályban kell lennie a következő 
Bizottság kinevezése idején 2009-ben.  

Először is, az Alkotmány kiegészíti a Bizottsági tagság kritériumait. Az I-26.4 cikk így szól: 

'A Bizottság tagjait általános kompetenciájuk és európai elkötelezettségük alajpán kell 
kiválasztani olyan személyek közül, akiknek függetlenségéhez nem fér kétség.'20 

Az Interparlamentáris Konferencia által bevezetett legnagyobb változás az Elnök 
megbízatásának módjával kapcsolatos. Az I-27 cikk így szól:- 

1. Figyelembe véve az Európai Parlamentbe történő választásokat és a 
megfelelő konzultációk megtartása után, az Európai Tanács, minősített többséggel 
javaslatot kell tegyen az Európai Parlament számára a Bizottság Elnökjelöltje 
személyére. Ezt a jelöltet az Európai Parlamentnek kell megválasztania, az alkotó 
tagok többségével. 21 Ha a jelölt nem nyeri el a megkívánt többséget, akkor az 
Európai Tanács minősített többséggel egy hónapon belül új jelöltet kell, hogy 
állítson, akit az Európai Parlamentnek ugyanazon procedúrát követve meg kell 
választania.22 

                                                 
18 Ld. a függeléket  
19 A Szerződés 201 cikke.  
20 Az én kiemelésem.  
21 Jegyezzük meg, hogy szemben a Szerződés 214.2 cikkével, az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy az Elnököt 
‘megválasztani’ kell és nem ‘jóváhagyni’, és hogy ehhez most az Európai Parlamenti Képviselők abszolút 
többsége kell. 
22 Az én kiemeléseim.  
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2. A Tanács a megválasztott elnökkel egyetértésben el kell, hogy fogadja azon 
további személyek listáját, akiket javasolnak a Bizottságban való tagsággal megbízni. 
Ezeket a személyeket a tagállamok javaslatai alapján kell kiválasztani, az  I-26(4) és 
(6) cikkekben és a második albekezdésben foglalt kritériumoknak megfelelően.  

 

Az Elnök, az Uniós Külügyminiszter és a Bizottság egyéb tagjai tárgyát képezik 
testületként az Európai Parlament egyetértési szavazatának. Ezen egyetértés alapján a 
Bizottságot az Európai Tanács bízza meg, minősített többséggel. 

3. A Bizottság elnöke:  

(a) lefekteti a Bizottság munkájának irányelveit;  

(b) dönt a Bizottság belső szervezetéről, biztosítva, hogy annak tevékenysége 
konzisztens, hatékony és kollegiális elven működő legyen;  

(c) kinevez alelnököket, a Uniós Külügyminiszteren kívül, a bizottság tagjai közül.  

A Bizottsági tagnak vissza kell lépnie, ha az Elnök így kívánja.23 Az Uniós 
Külügyminiszternek le kell mondania az I-28(1) cikkben leírt eljárás szerint, 
amennyiben az elnök erre felszólítja. 

Az Alkotmány értelmében az Európai Parlament arra hivatott, hogy sokkalta fontosabb 
szerepet játsszon az elnökjelölt kezdeti kiválasztásában. A Bizottsági Elnökjelölt, aki az 
Európai Parlament támogatását kezdettől fogva élvezi, sokkal jobban kell, hogy helyezkedjen, 
mint Mr Barroso, és vissza kell utasítsa a tagállamoknak a tesüeltbe történő nem megfelelő 
jelöléseit. 

Ha a Parlamenttel való előzetes konzultációnak van egyáltalán értelme, akkor ezést, és azzal a 
feltételezéssel élve, hogy, mint most, az új Bizottságnak november 1-én kellene hivatalba 
lépnie, akkor az új Parlamentnek időben ki kell alakítania a jelölésekre való tekintettel a 
stratégiáját a késő júniusi Európai Tanács számára. Feltételezve, hogy ebben a dátumban nem 
lesz változás, bölcs dolog lenne a választásokat előrehzni egy hónappal, május elejére, 
('Európa-Hét'), annak érdekében, hogy legyen elégséges idejük, és a kormányfőknek is, ragáli 
a Bizottsági Elnöki pozícióra történő legmegfelelőbb jelölésre.24 Az intézményeknek szintén 
tervezniük kell arra az eshetőségre, hogy az Európai Parlamenti Képviselők elutasítják az 
Európai Tanács első jelöltjét. És meg kell kísérelniük egy sokkal strukturáltabb koncepcióra 
jutni abban, hogy mit jelent pontosan a három kritérium: általános kompetencia, európai 
elkötelezettség és megkérdőjelezhetetlen függetlenség.  

                                                 
23 Jegyezzük meg, hogy szemben a Szerződés 217.4 cikkével, az Elnöknek most nem lesz szüksége a testület 
jóváhagyására valamely tagjának a kirúgásához.  
24 Az eredeti, januári Bizottsági kezdő dátumra való visszatérés mindenképpen az elsődleges jogszabályi keretek 
módosításával járna, a 2003-as Bővítési Szerződési Konferencia Záró Dokumentációjának 45. cikkére 
hivatkozással. 
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8. KÖVETKEZTETÉSEK 

A jelenlegi jóváhagyási procedúrát nem csak a Bizottság és a Parlament, de a Tanács és a 
tagállamok is elfogadták. Fontos gyakorlat ez a média számára. Ez egy legitim folyamat, mely 
politikai következményekkel jár. Mint ahogy Barroso Elnök mondta, a jóváhagyási folyamat 
sokkal szigorúbb, mint bármi a nemzeti kormányok megbízatásával kapcsolatban. 

Mindenesetre világos, hogy van helye jelentős javításoknak az eljárásokban, ha biztosítanunk 
kell a jövőben a nagyobb fokú igazságosságot a jelöltek között, a masszívabb dialógust a 
Bizottság és a Parlament között, és a határozottabb döntést. Mindenesetre valamelyes 
revízióra szükség lesz azon nagyobb hatalom miatt, amit a Parlament az Alkotmány hatályba 
lépését követően élvezni fog.  

Az Alkotmányos Ügyek Bizottsága a következő következtetések közül néhányat levonhatna:  

A meghallgatások előkészítése 

1. Világosabban meg kell határozni a felelősségi köröket a Bizottsági Elnökök 
Konferenciája (mely a technikai szervezés felelőse) és az Elnökök Konferenciája (mely a 
Parlament számára a politikai irányítást adja) között, mind a meghallgatásokat megelőző, 
mind pedig az azokat követő feladatkörök vonatkozásában. 

2. A meghallgatások technikai megszervezése korán meg kell, hogy kezdődjön – más 
szavakkal, a leköszönő Parlament feloszlatása előtt, a régi Elnökök Konferenciájának 
politikai iránymutatásával.  

3. Ideális esetben az Európai Parlamenti választásokat kora májusra kellene előrehozni. 
Amennyiben nem így történne, akkor az új Parlament első politikai csoportosulásainak 
értekezletei a 27. héten kellene, hogy kezdődjenek (három héttel a júniusi választásoktól), 
annak érdekében, hogy fel lehessen készülni a Parlament formális konzultációira, 
melyeket az Európai Tanáccsal folytat a Bizottsági Elnökjelölttel kapcsolatban.  

4. A Bizottsági tagjelöltek számára kiadott írott általános kérdések számát korlátozni kell, 
hogy csak a pénzügyi és szakmai érdeklődésükre terjedjenek ki. Az írott politikai 
kérdések számát korlátozni kell mondjuk, programbizottságonként 5-re. Ez azt jelentené, 
hogy egy jelöltnek sem kellene összesen 12 kérdésnél többre válaszolnia. 

Nagy Bizottság 

5. A meghallgatások levezetésének konzisztenciájának biztosítására, valamint azok 
koherens értékelésének érdekében, bölcs lenne egy speciális ad hoc bizottságot létrehozni 
e célra. Ez a testület - egy 'Nagy Bizottság' – a politikai frakciók rangidős tagjaiból állna, 
(akiket a frakciók választanának meg) tíz- tizenkét küldöttből (plusz változó tagok). A 
Nagy Bizottságot azon alapvető, a politikai fralciók közötti csomag keretében alakítanák 
ki, amelyről júliusban kell megállapodni a választásokat követően. A Nagy Bizottság 
álandó tagjai részt vennének az összes meghallgatáson. 

6. A Nagy Bizottságban az állandó tagság kiegészülne a megfelelő programbizottságok 
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elnökeivel és koordinátoraival. A Nagy Bizottságnak mind az állandó, mind pedig a 
váltakozó tagjai a meghallgatás lezárását követő 24 órán belül találkoznának az 
eredmények értékelése céljából. Az ő ideiglenes értékelésüket nyilvánosságra hoznák, de 
az ideiglenes maradna a Nagy Bizottság állandó tagjainak végső értekezletéig. E z a 
végső értekezlet fogadná el, vagy módosítaná az ideiglenes értékeléseket az egész 
testülertől alkotott átfogó véleményének kontextusában. 

A meghallgatások lefolytatása 

7. Annak érdekében, hogy előmozdítódjon egy életszerűbb vita, beleértve az igazi 
keresztkérdésket is, el kellene távolodni a beszédek idejének merev alkalmazásától. A 
jelöltek nyitó nyilatkozatait mximum tizenöt percre kell korlátozni. Amennyire csak 
lehetséges, a kérdéseket tematikus rendben kellene csoportosítani, úgy, hogyminden 
politikai frakció minden fejezetben közbeszólhasson.  

8. A meghallgatás első részében csak a NagyBizottság tagjainak (mind az állndóaknak, 
mind pedig a váltakozóaknak) lenne joguk magukhoz ragadni a szót. De annak 
érdekében, hogy a folyamatot a lehető legtöbb Európai Parlamenti Képviselő magáénak 
tudhassa, egy ‘figyelemfelkeltő’ periódust kell megtartani minden egyes meghallgatás 
végén a megfelelő bizottságok egyéb tagjai számára. Meg kell nyitni arra a lehetőséget, 
hogy egy jelöltet vissza lehessen hívni egy második, rövidebb meghallgatásra alapvető 
kételyek vagy zavar esetén.  

9. Bármiféleképpen, azok számára, akiknek a meghallgatásokat le kell vezetni, valami 
képzést kellene felajánlani.  

10. Kell legyen egy bizottsági helyiség az Európai Parlamentnél, amelyet a meghallgatások 
levezetése céljára átalakítanak olymódon, hogy a jelölt közvetlen szemkontaktust 
teremthessen mind a levezető elnökökkel, mind pedig a bizottság rendes tagjaival. (Ez 
ovális alakot feltételez.)  

11. A meghalgatásokról nem kell szó szerinti jegyzőkönyvet nyomtatni, de egy pontosan 
indexált DVD verziót elérhetővé kellene tenni a szolgálatknak, 24 órán belül.  

Nyilvánosságra hozatal 

12. A Bizottság Eljárási Szabályait láthatóbban kellene elhelyezni a Bizottság weblapján.  

13. Az összes jelöltet fel kellene kérni, hogy nyilvánosságra hozhassák tagságukat bevallási 
kötelezettség alá nem eső szervezetekben, mint például szakmai vagy kereskedelmi 
társulatokban, klubokban, jótékonysági intézményekben vagy egyéb nem kormányzati 
szervezetekben. Ami most a helyzet, minden, nem díjazott pozíciót ilyen szervezetekben 
be kell vallani.  

14. Bármely múltbeli bűnügyi elmarasztalást vagy jelenlegi bűnügyi eljárást be kell vallani.  

A meghallgatások értékelése 
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15. A meghallgatások értékelésének segítésére a Nagy Bizottságot világos szerkezetű 
formátum kellene, hogy irányítsa abban, hogy a követlkező témákról döntsön: 

● általános kompetencia 

● európai elkötelezettség 

● pénzügyi és politikai függetlenség 

● a tárcával kapcsolatos technikai ismeretek 

● kommunikatív képességek. 

A Parlament meg kellene, hogy fontolja a jelöltek elbírálására vonatkozó kritériumok 
felállítását egy formális ajánlás fomájában, ahhoz hasonló módon, amelyhez 
hozzájárulását adta az Auditorok Bíróságának tagjai kijelölése kapcsán.25  

16. A Nagy Bizottság csak végső esetben kellene, hogy szavazzon az egyes jelöltekről, ha 
nem tud konszenzusra jutni a kvalitatív értékelés alapján. Végső jelentésüket meg kellene 
küldjék az Elnökön keresztül az Elnökök Konferenciája számára.  

17. A Parlament meg kellene, hogy fontolja, hogy kell-e, és ha igen, akkor hogyan, 
kvantitatív értékeket rendelni a Keretmegállapodás 10-es cikkének követelményéhez, 
hogy ha egyes bizottsági tag ellen lépne fel ‘elvben és ténylegesen is’. Az abszolút 
többség például megfelelő lehet. A Parlament Eljárási Szabályainak 98-as és 99-es 
szabályai például bármely esetben felülvizsgálatra kell, hogy kerüljenek annak 
érdekében, hogy az Alkotmány rendelkezései érvényesülhessenek.  

9. AJÁNLÁSOK 

A Bizottságot felkérjük, hogy folytasson eszmecserét ezzel a Munkaanyaggal kapcsolatban; 
hogy fontolja meg ebben a témában egy jelentés felvázolását; és hogy fontolja meg a 
megfelelő időben a Parlament Eljárási Szabályai felülvizsálatára vonatkozó kezdeményezés 
lehetőségét.  

                                                 
25 A Hivatalos Lap C337 kiadása 1992. december 21. 
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FÜGGELÉK 

Az Európai Parlament javaslatai az új Bizottság jóváhagyásával kapcsolatban 

2004. november 18. 

Az Európai Parlament, 

–   tekintettel a 2004. július 22-i szavazásra, mely megválasztotta Mr Barrosot a Bizottság Elnökévé, 

–   tekintettel a Bizottság megválasztott elnökének az Európai Parlament felé 2004. júliusában, valamint 2004. 
október 26-án és 27-én tett, valamint az Elnökök Konferenciája felé 2004. október 21-én és 2004. november 5-én 
tett nyilatkozataira, 

–   tekintettel a bizottsági tagjelöltek által tett írott és szóbeli nyilatkozatokra, melyeket a parlamenti bizottságok 
által megrendezett meghallgatások során tettek, és a jelöltek vizsgálatára, melyet a bizottságok elnökei végeztek 
a meghallgatásokat követően, 

–   tekintettel a megválasztott Barroso elnök 2004. október 27-i döntésére – a meghallgatások értékelését és az 
Európai Parlamentben lezajlott vitát követően – hogy visszalépteti a parlament felé javasolt új Bizottságot, 

–   tekintettel a megválasztott elnöknek az Elnökök Konferenciája előtt 2004. november 5-én formálisan 
bemutatott, új Bizottságra vonatkozó javaslatára, és azon nyilatkozatára, melyet 2004. november 17-én az 
Európai Parlament előtt tett, 

–   tekintettel a parlamenti bizottságok által 2004. november 15-én és 16-án megtartott további meghallgatásokra, 
és a bizottsági tagjelölteknek az ezen meghallgatásokat követő értékelésére, 

–   tekintettel a jelenlegi Keretmegállapodásra az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról, 
melyet az Elnökök Konferenciája 2000. június 29-én hagyott jóvá,  

–   tekintettel az EK Szerződésének 214-es cikkére, 

–   tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződésre, 

–   tekintettel a saját Eljárási Szabályainak 99-es és 103-as rendelkezésére, 

A.   mivel a Szerződés 213(1) cikke előírja, hogy a Bizottságnak olyan tagokből kell állnia, 'akiket általános 
kompetenciájuk alapján kell kiválasztani, és akiknek függetlensége kétségeken felül áll', 

B.   mivel alapvetően fontos, hogy a Bizottság képes legyen az Európai Unióban a közérdekek szolgálatára, az 
előttünk álló adott kihívásokkal, azzal a hozzáállásal, hogy Európát vezető szereplővé tegyük a világ színpadán a 
béke, a biztonság és a szilárd gazdasági és szociális fejlődés támogatójaként,  

C.   mivel, ebben a kontextusban a függetlenség, a nemzeti büszkeség hiánya és a pártatlanság, az EU értékeinek 
és céljainak teljes respektusa és az érdekütközés-mentesség kulcsfontosságú elemek az európai polgárok 
bizalmának elnyeréséhez, 

D.   mivel a Parlament különféle aggodalmakat fejezett ki bizonyos bizottsági jelöltekkel kapcsolatban, és 
sajnálatát fejezte ki némelyikük szakmai tudásának és gyakorlatának hiányát észlelve, 

1.  Üdvözli a jóváhagyási folyamat demokratikus és jogi érvényességét és azt az alapvető hozzájárulást, amit ez 
az Unió számára szükséges, a Bizottság és a parlament közötti jó munkakapcsolat kialaktásához hozzátesz; 

2.  Üdvözli a megválasztott Barroso elnök által tett lépéseket, az új csapatának a 2004. november 4-i bemutatása 
során; és sajnálkozik, hogy érdembeli megoldás ezidáig nem találtatott a felmerülő érdekellentétekkel 
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kapcsolatos problémákra; kéri ezért, hogy történjenek lépések sürgősen azon eljárások részletes meghatározása 
érdekében, melyek szerint az eljárási szabályzatot végre kell hajtani; 

3.  Elvárja, hogy a megválasztott Barroso elnök által a 2004. október 26-i plenáris ülésen vállalt speciális 
elkötelezettség a fundamentális jogok aktív védelmére és előmozdítására, az esélyegyenlőségre és a 
diszkrimináció-ellenességre vonatkozóan az ő Bizottsága által, teljes mértékben alkalmazásra kerülnek majd az 
új Bizottság által, és szoros megfigyelés alatt fogja tartani azok alkalmazását; 

4.  Felkérést tesz az Európai Parlament és a Bizottság közötti Keretmegállapodás felülvizsgálatára, mely a 
kétoldalú kapcsolatokat vezényli ezen két intézmény között,  és ennek aktualizálására amint lehetséges, azon 
elkötelezettségek alapján, melyeket az új Bizottság nevében annak megválasztott elnöke, Mr Barroso vállalt; 

5.  Felhívást tesz, ezen vállalások fényében a következő pontoknak a megállapodásban történő rögzítésére: 

a) ha a Parlament a bizalom megvonását megszavazza (mely politikai támogatás tárgya ebben a tekintetben, 
mind elméletben, mind pedig gyakorlatban) egyes Bizottsági taggal szemben, akkor a Bizottság Elnöke 
komolyan megfontolja, hogy kérje-e ettől a tagtól, hogy mondjon le; az Elnök vagy kérheti a tag lemondását, 
vagy ennek megtagadását igazolnia kell a Parlament előtt; 

b) a lemondás esetében a Bizottsági tag helyettesítője nem jelenhet meg a Parlament vagy a Tanács előtt 
hivatalos minőségében, mielőtt az ő jelölése érvényesítve lenne a normális parlamenti procedúra során 
(meghallgatás és szavazás a plenárison); 

c) ha az Elnök újraosztja a tárcákat a Bizottságon belül a hivatali időn belül, akkor ugyanezen eljárást kell 
alkalmazni az érintett bizottsági tagokra; 

d) a Bizottság Elnöke teljes felelősséggel tartozik az olyan érdekellentétek felismeréséért, melyek 
megakadályozzák az adott bizottsági tagot feladatának teljesítésében; az Elnöknek hasonló módon felelősnek 
kell lennie minden, ilyen körülmények között következményként megtett lépésért; 

e) az Unió többéves munkaprogramját a Bizottságnak kell felvázolnia az Európai Parlamenttel és annak 
szerveivel való szoros együttműködés és koordináció alapján; 

f) annak biztosítása, hogy a Bizottság jelen lehessen a plenáris üléseken és az Európai Parlamenti bizottságok 
értekezletein, elsődlegesen fontos kell legyen a Bizottsági tagok számára; megegyezés szerint a Bizottságnak 
döntéseiről, javaslatairól és kezdeményezéseiről értesítenie kell az Európai Parlamentet azonnal, lehetőleg 
plenáris ülésen; 

g) az Európai Parlamenttel folytatott jelenlegi párbeszéd kapcsán a Bizottság Elnöke és az intézmények közötti 
kapcsolatokért felelős alelnök létre kellene hozzon, és fent kellene tartson rendszeres kapcsolatot az Elnökök 
Konferenciájával; 

h) elkötelezettséget a folytatásként elkövetkező intézkedésekre, ha a Parlament felkéri a Bizottságot, hogy 
jogszabály.tervezetet nyújtson be a Szerződés 192. cikke alapján; mindenesetre a Bizottságnak rendszeresen 
értesítenie kell az Európai Parlamentet azon tervezett tevékenységeiről, melyeket a Palralment által elfogadott 
pozíciókra válaszképpen kíván megtenni, különösen akkor, ha a Bizottságnak nincs szándékában ezeket nyomon 
követni; 

i) a dokumentumokhoz történő általános hozzáférés szabályozásának revízióját (EK) 1049/2001(1) sz., azzal a 
látásmóddal, hogy a jogi előkészítés folyamatainak átláthatóságáról jobb szabályok kerüljenek meghatározásra, a 
komitológiáról és az EU jogszabályainak a tagállamokban való végrehajtásáról, valamint a bizalmas 
dokumentumokról; 

j) a Bizottsági tagok eljárási szabályait meg kellene küldeni az Európai Parlamentnek véleményezésre, melyet 
aztán figyelembe kellene venni; 

k) a Bizottságnak meg kellene tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy az 
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Európai Parlament jobban legen informálva mind az Európai Uniós jogszabályokról, mind a nemzetközi 
szerződésekről, amint az egyeztetések megkezdődnek; 

6.  Utasítja saját Elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak és az új Bizottságnak. 

(1) Hivatalos Lap L 145, 2001. 5. 31., 43. oldal 
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