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Kopsavilkums 

Pašreizējo pretrunu gaismā, kas saistītas ar jaunās Komisijas izveidošanu, Konstitucionālo 
jautājumu komiteja ir norīkojusi Eiropas Parlamenta deputātu Andrew Duff izskatīt 
noklausīšanās procesu.  

Viņa darba dokuments atklāj, ka neskatoties uz trūkumiem, pašreizējā procedūra ir derīga.  
 

„Pašreizējo apstiprināšanas procedūru ir atzinusi ne tikai Komisija un Parlaments, bet 
arī Padome un dalībvalstis. Plašsaziņas līdzekļu acīs tas ir svarīgs uzdevums. Tas ir 
likumīgs process ar politiskām sekām. Kā izteicies prezidents Barroso, apstiprināšanas 
procedūra ir stingrāka par jebkuras nacionālās valsts valdības iecelšanas procedūru. 
Tomēr ir skaidrs, ka procedūras nepieciešams ievērojami uzlabot, ja mēs nākotnē 
vēlamies panākt lielāku objektivitāti pret kandidātiem, veselīgāku dialogu starp 
Komisiju un Parlamentu, kā arī precīzāku spriedumu.”  
 

Ziņojumā ES dibināšanas līguma noteikumi, kas skar Komisijas izveidošanu, tiek saukti par 
„raksturīgi sarežģītiem”. Tas norāda uz nepilnībām Parlamenta Kārtības rullī.  
 
Referents apšauba strikto mutiskās noklausīšanās kārtību un iesaka veidot veselīgāku 
politisku dialogu, lai Eiropas Parlamenta deputāti spētu ietekmēt jaunās Komisijas 
programmas veidošanu. Ziņojums vēsta, ka dažos gadījumos mutiskās noklausīšanās ir 
novedušas pie „zināma virspusīguma”.  
 
Duff kungs apšauba rakstisko jautājumu nozīmi, sakot, ka lielāka daļa jautājumu bija pārāk 
neskaidri un ka jautājumi par politiku bija pārāk tehniski. 
 
Referents kritizē „koordinētu procedūru trūkumu, procedūru, kas varētu nodrošināt 
horizontālu noklausīšanās rezultātu pārbaudi”, un uzskata, ka Parlamentam nav pārbaudīta 
mehānisma jaunās Komisijas vispārējās politiskās orientācijas noteikšanai. Novērtējumā 
vēstulēs bija „nevienāds formāts, mainīgas metodes un neskaidras idejas”.  
 
Autors izsaka vairākus tālejošus priekšlikumus sistēmas reformai, īpaši ieteikumu izveidot 
Lielo komiteju, kas nākotnē vadītu noklausīšanos. Viņš uzskata, ka ir nepieciešami augstāki 
atklātības standarti. 
 
Parlaments ir nolēmis palielināt savas pilnvaras Konstitūcijas ietvaros, lai tā apstiprināšanas 
procedūras atbilstu Parlamenta jaunajiem pienākumiem. Duff kungs ierosina pārcelt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas uz 2009. gada maiju, lai dotu EP deputātiem laiku sagatavoties 
pirmajām konsultācijām ar Eiropadomi jautājumā par prezidenta ievēlēšanu. 
 

__________________________ 
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Kā Eiropas Parlaments apstiprina Eiropas Komisiju 

Konstitucionālo jautājumu komiteja ir nolēmusi pārskatīt kārtību, kādā Eiropas Parlaments 
apstiprina jaunu Komisiju. 

1. LĪGUMS TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

Ir vērts atcerēties, ka pašreizējā procedūra, kā tas noteikts Līgumos – nesen papildināta, 
pamatojoties uz Nīcas Līgumu – ir, kā jau parasts, pārāk sarežģīta. Sekojošās starpvaldību 
konferencēs Eiropas Parlaments ir izteicis bažas par to, ka Komisijai ir duāla likumība, jo to 
ieceļ gan Eiropadome, gan Eiropas Parlaments, kuriem tā arī ir pakļauta.1 Tas ir radījis 
zināmu spriedzi starp Parlamentu un dalībvalstīm, saspīlējumu, kurš vēlreiz parādījās 
Konvencijā.  

Māstrihtas Līgums piešķīra Parlamentam lielākas konsultatīvās tiesības, ieceļot Komisijas 
prezidentu, un apstiprinājuma balsojuma tiesības pār visu Komisiju2 Amsterdamas Līgums 
piešķīra Parlamentam tikpat lielas apstiprināšanas pilnvaras kā prezidentam.3 Nicas Līgums 
īpaši neizmainīja Parlamenta pilnvaras, bet pilnvaroja Padomi, kas darbojas valstu vadītāju 
līmenī, pieņemt lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienošanos vienprātības 
ceļā.4  

No pašreizējā ES dibināšanas līguma ir skaidrs, ka Eiropas Parlaments ne gluži „ievēl” 
Komisiju. 2004. gadā vērojami šādi notikumi:. Jūnijā pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, bet 
sekojot sākotnējām nesaskaņām, Eiropadome nominēja José Manuel Durão Barroso. Jūlijā, 
kad jaunais Parlaments bija noformēts, Barroso apmeklēja Prezidentu konferenci un piedalījās 
partiju grupu sanāksmēs. Pēc viņa paziņojuma noklausīšanās, kam sekoja ilgstošas debates, 
kas turpinājās divas dienas, Parlaments (ar aizklātu balsošanu) apstiprināja Barroso iecelšanu 
par prezidentu.5 Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc „savstarpējas vienošanās” ar 
Barroso kungu pieņēma sarakstu ar cilvēkiem, ko izvirzīja katra dalībvalsts. Teorētiski 
Barroso  kungs varēja noraidīt kandidātu. Patiesībā viņš centās ietekmēt vairāku 
premjerministru lēmumus, īpaši attiecībā uz dzimuma jautājumu. Cenšoties iesaistīt savā 
Komisijā vairāk sieviešu, viņš tām apsolīja augstākus amatus. Neraugoties uz to, ka viņa vara 
izvēlēties kolēģus ir ierobežota - Barroso to nosauca par „tikšanos ar nepazīstamiem 
cilvēkiem” - prezidentam tagad ir brīva pieeja visām Komisijas locekļu personīgām lietām.6  

                                                 
1 Investitūras tiesības pirmo reizi pieprasīja Eiropas Parlamentārā Asambleja jau 1960. gada novembrī 
(Referents: Maurice Faure). Parlaments pirmoreiz balsoja par Torna Komisijas pieņemšanu 1979. gadā. Pēc 
Štutgartes Deklarācijas pieņemšanas 1983. gadā Delora Komisija gaidīja, kamēr Parlaments dos zvērestu Tiesas 
priekšā.  
2 TEC (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma) 158. panta 2. punkts. Šī procedūra tika piemērota jaunievēlētai 
Santer Komisijai 1994. gadā.  
3 TEC (Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma) 214. panta 2. punkts. Šī procedūra tika piemērota jaunievēlētai 
Prodi komisijai 1999. gadā. 
4 TEC (Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma) 214. panta 2. punkts pārstrādātā veidā. Šī procedūra tika 
piemērota jaunievēlētai Barroso komisijai.  
5 Bija pat neliels pārtraukums starp debašu beigām un balsojumu, lai izveidotu grupu sanāksmes. Balsojumā 22. 
jūlijā 413 nobalsoja par, 251 pret un 44 atturējās. Šis salīdzinājumā ar Romano Prodi 1999. gada maija 
vēlēšanām, kur 392 balsis bija par, 71 pret un 41 atturējās. Ievērojiet, ka aizklāta balsošana aizsākās vienīgi 
2002. gadā pēc Kārtības ruļļa noteikumu maiņas.  
6 TEC (Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma) 217. panta 2. punkts.  
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Lai gan prezidents brīvi nevar izvēlēties savu Komisiju, Nicas līgums dod viņam tiesības gan 
iecelt, gan arī atlaist viceprezidentu, gan arī pieprasīt Komisijas locekļa atkāpšanos „pēc 
piekrišanas saņemšanas no Komisijas locekļiem”.7 Komisija šādus lēmumus pieņem, vadoties 
pēc vienkārša vairākuma balsojuma. Šos noteikumus ieviesa pēc atgadījuma ar Cresson 
kundzes zobārstu. Prodi Komisijas darbības laikā tika ierosināts jautājums par katra komisāra 
politisko atbildību ne tikai Eurostat lietas kontekstā. Barroso Komisijas darbības laikā 
jautājums par interešu konfliktu tika apskatīts jaunā gaismā. Daži EP deputāti nepārprotami 
izrādīja vēlēšanos uzsvērt šī jauninājuma, kas paredz tiesības atlaist, atbilstību. Spekulācijas 
par brīvmūrniekiem un simpātijām, kā arī tas, ka vēlu atklātībā nāca informācija par Barrot 
kunga iepriekšējiem uzskatiem, radīja nepieciešamību pārbaudīt kandidātus. Katrs skandāls 
neizbēgami noved pie stingrākiem likumiem. Neskatoties uz politiskās kultūras dažādību 
Eiropas kontinentā, Komisijas pārbaude, kas tiek veikta ļoti rūpīgi tās apstiprināšanas laikā, 
nosaka ES atbildības standartus, kuri prasa visaugstākās pakāpes godīgumu, taisnīgumu un 
atklātību. Šo procedūru ir nepieciešams veikt pilnīgi pareizi, lai demokrātija Eiropas 
integrācijas jautājumos tiek balstīta uz visaugstākajām vispārpieņemtajām normām. 

2. PARLAMENTA KĀRTĪBAS RULLIS 

1993. gadā Parlaments ieviesa Kārtības rulli Komisijas izveidošanai, lai atspoguļotu savas 
jaunās pilnvaras saskaņā ar Māstrihtas Līgumu. Lai saskaņotu ievērojamo Parlamenta lomas 
palielināšanos un Līguma grozījumus, tā Kārtības rullis tika mainīts 1996., 1999. un 2002. 
gadā. 

98. noteikums attiecas uz Komisijas prezidenta vēlēšanām. Tā pašreizējā versijā ir teikts:- 

1. Kad Padome ir vienojusies par Komisijas priekšsēdētāja nominēšanu, prezidents 
lūdz kandidātu sniegt ziņojumu un atklāt Parlamentam savas politiskās 
pamatnostādnes. Pēc ziņojuma notiek debates.  

Padomi lūdz piedalīties debatēs. 

2. Parlaments apstiprina vai noraida nomināciju ar balsu vairākumu.  

Balsis tiek nodotas aizklātā balsošanā. 

3. Ja kandidāts tiek ievēlēts, Prezidents attiecīgi informē Padomi, pieprasot, lai tā un 
ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs, savstarpēji vienojoties, piedāvā kandidātus 
dažādiem komisāru amatiem. 

4. Ja Parlaments neapstiprina nomināciju, Prezidentam lūdz Padomi nosaukt jaunu 
kandidātu. 

Barroso kunga gadījumā šī procedūra tika izpildīta burtiski, neatkarīgi no fakta, ka Padome 
atteicās piedalīties jūlija debatēs.  

Lai gan tā ir sveša Eiropas tradīcijām, Parlaments ir aizņēmies no ASV Kongresa 
noklausīšanās praksi8 Tā pašreizējā versijā 99. noteikums, kas attiecas uz pārējo Komisijas 
                                                 
7 TEC (Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma) 217. panta 4. punkts.  
8 Skatīt 5. iedaļu zemāk. 
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locekļu vēlēšanām, skan šādi:- 

1. Prezidents pēc konsultēšanās ar ievēlēto Komisijas prezidentu lūdz kandidātiem, 
kurus nosaucis ievēlētais Komisijas prezidents un Padome dažādiem komisāru 
amatiem, stāties komiteju priekšā, kas atbilst viņu perspektīvajam darbības laukam. 
Šiem noklausīšanās procesiem jābūt publiskiem. 

2. Komiteja uzaicina kandidātu sniegt ziņojumu un atbildēt uz jautājumiem. 

3. Ievēlētais prezidents iepazīstina ar Komisijas locekļiem un viņu programmu 
Parlamenta sēdē, uz kuru tiek uzaicināta visa Padome. Pēc ziņojuma seko debates. 

4. Lai noslēgtu debates, ikviena politiskā grupa vai vismaz trīsdesmit septiņi deputāti 
var iesniegt apspriešanai rezolūcijas priekšlikumu. Uz to attiecas 103. panta 3., 4. un 5. 
punkts.  

Sekojot balsojumam par rezolūcijas priekšlikumu, Parlaments ievēl Komisiju vai 
noraida to ar balsu vairākumu. 

Balsošana notiek, nosaucot balsotāju vārdus. 

Parlaments drīkst atlikt balsojumu līdz nākamajai sēdei. 

5. Prezidents informē Padomi par Komisijas ievēlēšanu vai noraidīšanu. 

6. Gadījumā, ja ir izmaiņas kāda komisāra personīgajā lietā Komisijas pilnvaru laikā, 
attiecīgo komisāru uzaicina ierasties komitejā, kas atbildīga par apspriežamo 
atbildības sfēru. 

Reglamentā ir vērojams precizitātes trūkums attiecībā uz noklausīšanās procesu.9 

3. NOKLAUSĪŠANĀS PROCESS 

Pamatojoties uz Kārtības rulli, Parlaments organizēja visu jaunizraudzīto komisāru, izņemot 
ieceltā prezidenta, oficiālu noklausīšanos laika posmā no 27. septembra līdz 11. oktobrim. 
Noklausīšanās procesu pirmo reizi organizēja 1994. gadā un tad vēlreiz -1999. gadā. 
Noklausīšanos atkārtoja 2004. gada maijā desmit jaunajiem komisāriem no jaunajām 
dalībvalstīm. 

Pēdējo noklausīšanās procesu organizēja Parlamenta Likumdošanas koordinācijas dienests, 
kas ir kopīgs iekšpolitikas un ārpolitikas ģenerāldirektorātu dienests un atrodas Komiteju 
priekšsēdētāju konferences aizgādībā. Priekšsēdētāju konference iesaistījās tās sagatavošanā. 
Salīdzinot ar pagātnes praksi, ir notikušas divas lielas izmaiņas, viena - telpas izkārtojums, 
otra - jautājumu forma. Tika nolemts uzdot vienu jautājumu pēc otra, uz kuriem kandidāts 

                                                 
9 Reglamenta 99. noteikums nav skaidri formulēts, tādējādi ir jāgaida diena, kad visa Padome piedalīsies 
Parlamenta debatēs. Tāpat nevietā šķiet arī prasība prezidentam iepazīstināt ar Komisijas programmu. Praktiski 
Barroso, tāpat kā to darīja Prodi pirms viņa, nogaidīs ar jaunās darba programmas prezentēšanu līdz Jaunajam 
gadam, kad visi jaunie kolēģi būs iestrādājušies. Tam jānotiek saprātīgi, kā arī  tam ir jābūt fiksētam Parlamenta 
Kārtības rullī..  
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atbild nekavējoties, kā arī atļaut visu komiteju locekļiem – tas ir, visiem Eiropas Parlamenta 
deputātiem – iespēju uzdot jautājumu. Komiteju priekšsēdētāju konference ieteica katram 
jautājumam, atbildei un papildjautājumam veltīt piecas minūtes un uzstāšanās laiku sadalīt 
pēc D'Hondt formulas, ko biežāk izmanto plenārsēdēs, nevis elastīgo (un uz spējām balstīto) 
komiteju apspriežu paradumu. Šāds liels runātāju skaits izraisīja noklausīšanos trīs stundu 
garuma, laiks, kas bija strikti noteikts, neskatoties uz acīmredzamo faktu, ka mazāk spējīgo 
kandidātu noklausīšanos skaits sarūk.10  

24 kandidātu noklausīšanos organizēja 18 Parlamenta komitejas, bieži strādājot kopā ar citām 
komitejām, kad to pienākumi sakrita. Tika pieļautas trīs sadarbības pakāpes: kopēja 
sanāksme, daļēji kopēja sanāksme vai pārstāvja deleģēšana. Sazināšanās starp komitejām 
nenotika bez problēmām: ja iepriekš netika rasts apmierinošs risinājums, noklausīšanās 
procesam draudēja fragmentācija. Vienīgais izņēmums pieņemtajam noteikumam par katra 
kandidāta noklausīšanos tikai vienu reizi bija Rocco Buttiglione gadījumā, kurš bija spiests 
ierasties uz vēl vienu 90 minūtes garu noklausīšanos, jo notika teritoriāls strīds starp Pilsoņu 
brīvību un Juridiskās komitejas priekšsēdētājiem. 

Katras komisijas kandidātam bija jāiesniedz Komisijā (bet ne Parlamentā) deklarācija par 
savām finansu un profesionālajām interesēm, kas pēc tam tika publicēta Komisijas mājas 
lapā.11 Tomēr ne visas deklarācijas, kas tiek izpildītas, kā tas ir norādīts Komisijas Uzvedības 
kodeksa pielikumā, bija pieejamas Eiropas Parlamenta deputātiem.  

Pirms mutiskās noklausīšanās katram kandidātam rakstiski tika iesniegts liels skaits 
Parlamenta jautājumu. Parlamenta Kārtības rullis vispār nepiemin rakstiskus jautājumus vai to 
mērķi, interešu loku vai skaitu. Atbilžu rašana uz rakstiskajiem jautājumiem daudzām 
Komisijas amatpersonām aizņēma vairākas nedēļas. Tieša Komisijas kandidātu iesaistīšana 
šajā procesā ne vienmēr bija pašsaprotama. Piedevām noklausīšanos laikā kļuva acīmredzams, 
ka ne visi Eiropas Parlamenta deputāti (turpmāk EPD) ir papūlējušies izlasīt atbildes. 
Jautājumi bija divās daļās: 16 vispārīgi jautājumi, kas tika uzdoti visiem kandidātiem, kam 
sekoja nelimitēts skaits jautājumu specifiski par politiku. Vispārīgie jautājumi bija pārāk 
neskaidri, lai tiem būtu kāda nozīme, un, jebkurā gadījumā, izsauca rūpīgi koordinētas 
atbildes no Komisijas, politikas jautājumi bieži vien pārāk iedziļinājās detaļās, kas bija 
nepiemēroti Komisijas pilnvaru sākuma periodā un pirms kolēģijai ir bijusi iespēja noformulēt 
savu turpmāko darbības programmu. Lai gan Komiteju priekšsēdētāju konference ir 
mēģinājusi tos ierobežot, politikas jautājumu skaits bija katram kandidātam savādāks, sākot 
no pusduča līdz 30. Katrā gadījumā lielākā daļa komiteju bija sākušas atlasīt jautājumus jau 
jūlijā, pirms Komiteju priekšsēdētāju konference sāka izskatīt šo problēmu. (jautājumu atlase, 
par kuriem jau ir balsots komitejās, būtu bijis delikāts uzdevums). 

Kārtības rullī nav iekļauti noteikumi par noklausīšanās organizēšanu, grafiku, norisi un 
vērtējumu. Nav noteikti nekādi objektīvi kritēriji, nekāda īpaša procedūra. Nav doti nekādi 
norādījumi komitejām, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties Komisijas kandidātus, kādam jābūt 
                                                 
10 Trīs stundas bija diezgan fiziski un garīgi smaga pieredze daudziem dalībniekiem, neizslēdzot arī šī 
dokumenta autoru, kuram sekot līdzi noklausīšanās procesam palīdzēja Wolfgang Leonhardt un Einars Punkstins 
no Konstitucionālo jautājumu komitejas sekretariāta un Guillaume McLaughlin, viņa padomdevējs.  
11 Lai arī Komisijas kandidātu finansiālās intereses ir rūpīgi pārbaudītas, nav nekā līdzīga tām drošības 
pārbaudēm, kas notiek daudzās dalībvalstīs jaunievēlētajiem valdības ministriem. Eiropas līmeņa drošības 
aparāta trūkums nozīmē to, ka Komisijai būtu jāpaļaujas uz neatbilstošām un garām nacionālās drošības 
pārbaužu procedūrām Komisija izvēlējās to nedarīt.  
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balansam starp politiķa spējām, profesionālo pieredzi vai tehniskām zināšanām. Nepastāv 
nekāda sistēma vispārīgu politisku jautājumu novērtēšanai. Nav nekādu pamatnostādņu par 
finanšu deklarācijām un citiem jautājumiem bez tiem, ko pieprasa pati Komisija. Vissliktākais 
ir tas, ka nav nekādu noteikumu organizētai procedūrai, kas horizontāli pārbaudītu 
noklausīšanās procesa rezultātu. 

Fakts, ka mutisko noklausīšanās procesu gaita bija mainīga, nepārsteidz. Daži priekšsēdētāji 
skatījās pulkstenī un ierobežoja gan jautājuma, gan atbildes laika limitu līdz piecām minūtēm 
neatkarīgi no to satura. Šāda mehāniska pieeja vienīgi sekmēja paviršumu. Citi priekšsēdētāji 
sagrupēja jautājumus pa tēmām un sekoja, lai viens deputāts neprasītu divus vai trīs sarežģītus 
jautājumus uzreiz. Daži sekmēja vairāk politiska rakstura dialoga izveidošanos un aicināja 
vaicāt papildjautājumus. Vairāki deputāti tomēr ļaunprātīgi izmantoja papildjautājuma iespēju 
un uzsāka pavisam jaunu tēmu.  

Dažos noklausīšanās procesos pārmērīgi sāka dominēt nacionālpolitiskie jautājumi no 
līdzpilsoņiem ar nolūku kaitēt kopējai Eiropas nākotnei. Citi prasīja personīgas atbildes uz 
smagiem, ētiskiem jautājumiem, tādējādi uzsverot ļoti lielo kultūras dažādību, kāda pastāv ES 
valstīs. 

Turpretim visos noklausīšanās procesos viens jautājums tika piešķirts visiem komitejas 
locekļiem, viens vai divi noklausīšanās procesi pamanījās iekļaut brīvo jautājumu apli 
sanāksmes beigās, kad atskanēja vairāk politiski un pat negaidīti jautājumi. Veiksmīgākas bija 
tās noklausīšanās, kurās EPD apzināti centās ietekmēt nākošās Komisijas politiku, iesakot 
stratēģiski sagatavoties noklausīšanās procedūrai vismaz  dažiem deputātiem. 

Iepriekšējos noklausīšanās procesos nozīmētie komisāri sēdēja blakus komitejas 
priekšsēdētājam un sekretariātam uz podija. Šoreiz viņa vai viņš sēdēja viens uz 
paaugstinājuma podija priekšā. Šāds izkārtojums, lai arī uzlabots, arī ir ticis kritizēts.12 
Kandidātu muguras bija pagrieztas pret komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, 
kas izskatījās gan nepieklājīgi, gan neērti. 

4. IZVĒRTĒŠANAS VĒSTULES 

Loģistisku iemeslu dēļ netika veiktas sēžu burtiskas stenogrammas. Tā vietā katra komiteja 
sastādīja vēstuli, kurā izvērtēja noklausīšanās rezultātus. Komiteju priekšsēdētāji konference 
savu pamatnostādņu ietvaros, mēģināja aprakstīt vēstulēs kandidāta kvalifikāciju, viņa 
pieejamību sadarbībai ar Parlamentu un viņa kompetenci attiecīgajā politikas sfērā. Tika 
iecerēts, ka katra izteiktā politiskā saistība tiks ierakstīta vēstulē – iespējams, šis noteikums, 
kas iegrožoja kandidātu izteikumus.. Vēstulēs mēdz ierakstīt arī to, vai kandidātam bija 
humora izjūta un labas komunikācijas spējas. Visi centās arī novērtēt kandidāta sagatavotību. 

1999. gadā vēstules tika konfidenciāli nosūtītas Komiteju priekšsēdētāju konferences 
prezidentam. Konference veic vēstuļu horizontālu pārbaudi pirms to nodošanas kopā ar 
rekomendācijām Parlamenta prezidentam.13 2004. gadā šī atsijāšanas procedūra CPC 
informācijas apstrādes centrā tika atcelta un vēstules tika nosūtītas uzreiz, joprojām ārēji 
konfidenciāli, no katras komitejas priekšsēdētāja Parlamenta prezidentam.  

                                                 
12 Visi bezlogu 1A2. Salle d'écoute tika nodrošināti (3C50) un tika labi atbalstīti no lobētāju un asistentu puses.  
13 Pēc Prezidentu Konferences pieprasījuma un Kārtības ruļļa 26. noteikuma.  
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13. oktobrī Prezidentu konference saņēma vēstules un tās nosūtīja Barroso kungam, 
nepievienojot nekādus komentārus un gaidot uz viņa atsauksmēm. Tajā pašā laikā vēstules 
tika publicētas Parlamenta Interneta mājas lapā. No visām komiteju rekomendācijām par 24 
kandidātiem trīs bija atturīgas un divas negatīvas. Uzmanīgi novērotāji ir pamanījuši, ka  starp 
kandidātiem, kas novērtēti pēc vienādiem kritērijiem, vienmēr atradīsies kādi četri vai pieci 
kandidāti, kuru novērtējums nebūs cildinošs. 

Noteikumu trūkums par savlaicīgu vēstuļu iesniegšanu noveda pie vēl kādas citas aizdomīgas 
lietas, kas izpaudās tā, ka komitejas, kuru priekšsēdētāji ar kādu noteiktu partijas pārliecību 
kavēja vēstules sastādīšanu līdz brīdim, kad viņi varēja apskatīt vēstuli, ko sagatavojis kādu 
citu partiju pārstāvošs komitejas priekšsēdētājs 

Vēstuļu konfidencialitāte, savukārt, arī ir strīdīgs jautājums. Plašsaziņas līdzekļi bija 
pastiprināti ieinteresēti sēžu noklausīšanās. Mēģinājums saglabāt konfidencialitāti pamodināja 
plašsaziņas līdzekļos vēlēšanos publicēt noplūdušās (un iespējams pārgrozītās) patiesības 
versiju. Vienmēr ir neiespējami saglabāt pilnīgu konfidencialitāti 17 dienu periodā, sākot no 
sēžu uzsākšanas līdz brīdim, kad tikās Prezidentu konference, un tā tas bija arī šoreiz. 

Tiklīdz komiteju vēstuļu saturs tika atklāts, tika uzzināts tas, ka viņu formāts nav vienāds, 
tajās bija vērojama dažādām pieeja un ambiciozi ziņojumi. Buttiglione kunga gadījumā 
pretrunīgas vēstules tika saņemtas no komitejām, kas cīnījās par viņa amata pienākumiem. 
Kamēr apstiprināšanas process tuvojās beigām, auga to Eiropas Parlamenta deputātu skaits, 
kas izteica iebildumus attiecībā uz sistēmu, kas atņem viņiem tiesības balsot par individuālu 
kandidātu vai modificēt savu apstiprinājumu jaunajai Komisijai. 

Ir skaidrs, ka Prezidentu konference spēlē noteicošo lomu to noteikumu aizpildīšanā, kas nav 
iekļauti Kārtības rullī. Iespējams novērot to, ka paši noteikumi ir neskaidri par Prezidentu 
konferences lomu attiecībā uz Komisijas iecelšanu. 24. noteikuma 2. punkts nosaka to, ka 
Konference ir institūcija, kas ir atbildīga par jautājumiem, kas attiecas uz sakariem ar citām 
Eiropas Savienības institūcijām un iestādēm. Kā jau mēs zinām, bieži vien Prezidentu 
konferencē, kas parasti satiekas slēgtās sesijās, pārsvarā ir neobjektīvi atbalstītāju apsvērumi. 
Pie vislabākās vēlēšanās Prezidentu konferencei būs grūt palikt objektīvai, ja viens no 
kandidātiem tiek stipri kritizēts. Pašreizējā situācijā, kas radusies sakarā ar  Buttiglione kunga 
kandidēšanu, var nākties nožēlot to, ka Parlaments nav uzskatījis par vajadzīgu ieviest 
mehānismu, ar kura palīdzību varētu novērtēt, kvalitatīvos terminos, vispārējo Komisijas 
kandidātu sniegumu, gan individuāli, gan kolektīvā. Līdz pat šai dienai vienīgais ieviestais 
kritērijs Komisijas locekļu iecelšanai ir Līguma 213. panta 1. punkts, kas nosaka, ka:  

'Komisija sastāv no XX locekļiem, kas tiek izvēlēti, balstoties uz viņu vispārējo 
kompetenci, un kuru pastāvība ir neapšaubāma.' 

5. PADOMS UN PIEKRIŠANA 

Eiropas Parlamentam ir tiesības uz Komisijas „balsojuma apstiprināšanu”, tādā veidā tā ir 
Padomes nominēta. Ar Parlamenta balsojumu lieta netiek izbeigta. Tiklīdz Parlaments ir 
sniedzis savu piekrišanu, Komisiju oficiāli ieceļ Padome, kas rīkojas, balstoties uz  kvalificētu 
balsu vairākumu. Šis beidzamais procesa posms ir pilnībā formāls, un tiek saglabāta Līgumā 
tikai, lai palielinātu Padomes pompozitāti.  
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Eiropas Parlamenta nespēja noraidīt atsevišķus komisārus izteikti padara ES atšķirīgu no 
ASV. ASV Senāta loma apstiprināšanas procesā ir definēta Konstitūcijas II panta 2. nodaļā, 
kas nosaka, ka prezidents izvirza nominācijas, un tikai ar Senāta padomu un piekrišanu tiek 
ieceltas valdības augstākās amatpersonas. Amerikas padomu un piekrišanas sistēmas ietvaros 
ASV Senāts neuzsāk kandidāta kritisku izvērtēšanu, bet vienkārši ar balsojumu pieņem vai 
noraida nomināciju. (Senāts, kura darbs tiek stingri kontrolēts laika ziņā, var savu lēmumu 
pārskatīt dažu dienu laikā, balstoties uz senatora priekšlikumu, kas balsojis kopā ar 
vairākumu.) Balsojums notiek atklāti, ja vien Senāts nenosaka citādus noteikumus. (Pat 
izņēmuma kārtas, slēgta balsojuma apstākļos, jebkurš no senatoriem var padarīt savu 
balsojumu visiem zināmu.)14 Kaut arī pievilcīgi vienkārša ir ASV sistēma, ja ES Konstitūcija 
turpina uzstāt uz koleģiālu un ne individuālu Komisijas apstiprināšanu, Eiropas Parlamentam 
ir jāturpina mēģināt dot padomus par katru kandidātu, lai informētu par savu galīgo kolektīvo 
piekrišanu. Taču tas noteikti nenozīmē to, ka Parlaments nedrīkst izmantot Senāta pieeju, 
veidojot viedokli par individuāliem Komisijas locekļiem, ar balsojumu un nevis paziņojumu.  

Pašreizējā gadījumā, ņemot vērā Barroso kunga Komisijas locekļu prezentāciju Parlamentā 
26. oktobrī, dažādās politiskās grupas iesniedza apspriešanai ierosinājumus rezolūcijai 
saskaņā ar noteikuma 99. panta 4. punktu. Šie ierosinājumi izvirzīja īpaši naidīgas atsauksmes 
par dažiem individuāliem Komisijas kandidātiem. Lai izvairītos no atbildes reakcijas no 
atbalstītāju puses, tika vestas pārrunas par kopēju ierosinājumu, atsakoties no norādēm uz 
jebkādām atsevišķām personām. Kopējo ierosinājumu izvirzīja grupas ESP, ELDA, 
Zaļie/EBA un EAK/ZZK grupas. (Barroso kungs pieder pie ETP) Īsā priekšlikuma 
neatkarīgie punkti parādīja Parlamenta „bažas attiecībā uz atbalstu atsevišķiem kandidātiem”, 
„kuru politiskā pārliecība ir pretrunā ar Savienības pamatvērtībām; kuriem trūkst politisko 
iemaņu un zināšanu, un nodošanās, kā to rāda viņu personīgo lietu dokumenti kam ir 
neatrisinātas problēmas vai neatbildēti jautājumi attiecībā uz interešu konfliktu vai kas 
iesaistījušies politiski vai tiesiski nelikumīgā rīcībā ”. Kopējais ierosinājums centās pasvītrot 
„apstiprināšanas procesa demokrātisko un juridisko likumību, procesa, kurā noklausīšanās ir 
būtiska nozīme”. Ierosinājums beigās uzstāja uz to, ka „visas institūcijas ir atbildīgas par 
apstiprināšanas procesa politiskām sekām”, „ kurā var būt iekļauta gan Komisijas locekļu 
atkāpšanās, pārkārtošana vai atsaukšana”. Nākamajā dienā pēc šī priekšlikuma iesniegšanas 
apspriešanai Barroso kungs atsauca savu grupu.15 

Laimīgā kārtā jau iepriekš tika ieplānotas divas viena otrai sekojošas valdības vadītāju 
sanāksmes Konstitūcijas parakstīšana Romā 29. oktobrī un  kārtējā Eiropadomes sanāksme 4. 
un 5. novembrī. Krīze Barroso I Komisijas apstiprināšanas sakarā izvērsās plašās diskusijās. 
Eiropadome, kas darbojas, kā valdības līmeņa vadītāju padome, apstiprināja Barroso kunga 
jauno grupu, no kuras viens dalībnieks (Buttiglione) atkāpās un vēl vienu atsauca viņas 
valdība (Ūdre), un trešais (Kovacs) pārgrupējās. Jauna parlamentārā noklausīšanās tika 
noorganizēta diviem jaunajiem kandidātiem (Frattini un Piebalgs), kā arī Kovacs 15. un 16. 
novembrī plenārsēdes laikā Strasbūrā.16 18. novembrī ar balsu vairākumu (478 balsis par, 84 – 
pret, 98 - atturējās) tika pieņemta Kopējā rezolūcija, ko iesniedza apstiprināšanai EPP, PES, 

                                                 
14 Senāta pastāvīgo noteikumu XXXI. noteikums.  
15 Kopējais ieteikums netika iesniegts balsošanai, jo Barroso kungs paziņoja par savu atkāpšanos, taču tam būtu 
neapšaubāms vairākuma atbalsts, jo ne tikai centra kreisie, bet arī Eiropas parlamenta deputāti EPP-ED grupas 
ED puses, ID grupa un daži Non-Inscrits grupas arī domāja nostāties pret Barroso I kandidātu grupu.  
16 LIBE un JURI komitejas pastāvēja uz to, lai Fratini (Frattini) kungam tiktu organizētas divas atsevišķas 
noklausīšanās. 
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ALDE un UEN grupas. Barosso Komisijas II sastāvu apstiprināja ar 449 balsīm par, 149 – 
pret, 82 - atturējās), un Komisija uzsāka savu darbu 22. novembrī ar trīs nedēļu nokavēšanos. 

6. IETVARLĪGUMS 

Pirms galīgās balsošanas Barroso kungs sniedza detalizētas atbildes uz jautājumiem par 
Kopējās rezolūcijas vairākām daļām attiecībā uz Ietvarlīguma pārskatīšanu. Galvenais 
rezultāts Eiropas Parlamenta Prodi Komisijas apstiprināšanas procesā 1999. gadā  ir bijis 
Ietvarlīguma oficiāla Ietvarlīguma noslēgšana starp jaunievēlēto Komisiju un Parlamentu, ko 
apsprieda un apstiprināja Prezidentu konference.17 Ietvarlīgums ir balstīts uz Parlamenta 
rezolūciju, kas tika pieņemta tajā pašā laikā, kad tika oficiāli apstiprināta Prodi Komisija, 
saskaņā ar 99. noteikuma 4. punktu. Lai arī Līgums ir izklāstīts uz divpadsmit lapām, tajā nav 
minēts nekas par Komisijas iecelšanas procedūru. Taču pēc parlamenta lūguma Komisija, pēc 
īsas minstināšanās, piekrita šādam punktam attiecībā uz Komisijas locekļa demisiju, 
piemērojot TEC 217. panta 4. punktu:- 

10. Komisija piekrīt, ka, Eiropas Parlamentam zaudējot uzticību kādam no Komisijas 
locekļiem (politiski atbalstot šādu uzskatu attiecībā gan uz saturu, gan formu), Komisijas 
prezidentam nopietni jāapsver, vai viņam nevajadzētu šim loceklim lūgt atkāpties no 
amata. 

Komisija piekrita arī tam, ka kandidātu amatu pārgrupēšanās gadījumā, piemērojot 217. panta 
2. punktu, komisāriem, uz kurus tas attiecas, ir jāgriežas pie attiecīgās Parlamenta komitejas 
tādā kārtībā: 

11. Komisijas prezidents nekavējoties informē Eiropas Parlamentu par jebkādiem lēmumiem, 
kas saistīti ar jebkura  Komisijas locekļa amata maiņu. Izmaiņu gadījumā, kas būtiski 
iespaido atsevišķu komisārus (piemēram, pavisam jauna amata uzdevuma piešķiršana vai 
jauni un svarīgu pienākumi), viņam vai viņai jāierodas pie attiecīgās Parlamenta 
komitejas pēc tās pieprasījuma. 

Ietvarlīguma 10. punkta frāze attiecībā uz balsojumu par Komisijas locekļa neuzticamību -  
„politiski atbalstot šādu uzskatu attiecībā gan uz saturu, gan formu " – var sniegt kaut kādus 
paskaidrojumus par to, ko Prodi Komisija vismaz vēlējās sagaidīt no Parlamenta gadījumos, 
kad attiecības starp divām institūcijām sasniedza kritisku robežu. Jāpiemin, ka Prezidentu 
konference pieņēma šo formulu Parlamenta vārdā. Var noprast, kas ar to tika domāts, 
pirmkārt, ka balsojumam jābūt vairākuma balsojumam  - tas ir, vairāku partiju balsojumam – 
un, otrkārt, sūdzība nedrīkst būt nepamatota vai sekla.  

Pēc pieciem gadiem EP deputāti atkārtoti saskārās ar šādu prasību. Krīzes apstākļos Savienība 
bija spiesta apstiprināt Barroso Komisiju un uzlabotu Ietvarlīguma variantu. Svarīgākais 
2004.gada 18.novembra rezolūcijas noteikums paredz, ka Parlamenta balsojumā par 
neuzticības izteikšanu kādam Komisijas loceklim, prezidents vai nu pieprasīs šī deputāta 
atkāpšanos, vai arī pamatos Parlamentam savu attiekšanos tā rīkoties.18 Tas ir tāpēc, ka 
Parlamenta neuzticības balsojuma noraidīšana ir risks prezidenta turpmākās darbības 
iespējām. Tādējādi, EP deputāti ir atraduši veidu, kā nepieciešamības gadījumā viņi var 

                                                 
17 Ietvarlīgums, kas apstiprināts2000. gada 29. jūnijā, veido Kārtības ruļļa noteikumu XIII. pielikumu. Tas 
uzlaboja un nomainīja neformālo uzvedības kodeksu, kas tika pieņemts 1990. gadā un papildināts 1995. gadā.  
18 Skatīt pielikumu  
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izmantot savas konstitucionālās tiesības atlaist visu Komisiju.19  

Lai tas viss neizklausītos pārāk asinskāri, ir nepieciešams no jauna pārliecināt sabiedrību, ka 
kādam ir jābūt atbildīgam par Eiropas vadību. Tie, kas izraisīja krīzi, ir nacionālo valdību 
vadītāji, kuri nespēja nodrošināt Barroso kungam labus kandidātus, ar kuru palīdzību veidot 
stingru un neatkarīgu ES izpildvaru. Eiropas Padomes neizdarībai ir bijušas netīšas sekas. 
Gala iznākums, kas radies no jaunās Komisijas apstiprināšanas politiskās krīzes apstākļos 
2004. gadā ir tāds, ka Savienības vadība ir kļuvusi vairāk parlamentāra un mazāk Prezidenta 
vadīta. 

7. KONSTITŪCIJA 

 

Parlamentam un Komisijai vajadzētu izsvērt to, kādas izmaiņas varētu būt nepieciešamas, 
ņemot vērā gaidāmo Konstitūciju, kurai vajadzētu stāties spēkā 2009. gada Komisijas 
iecelšanas laikā.  

Pirmkārt, Konstitūcija kuplina Komisijas līdzdalības kritēriju. I-26. panta 4. punkts skan šādi: 

'Visi Komisijas locekļi tiek izvēlēti, ņemot vērā viņu kompetenci un  nodošanos 
Eiropai, kā personas, kuru neatkarība ir neapstrīdama.'20 

Galvenā izmaiņa, ko veikusi starpvaldību konference, ir prezidenta iecelšanas metode. I-27 
pants skan šādi:- 

1. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un pēc attiecīgu konsultāciju 
saņemšanas, Eiropadome, kas rīkojas ar kvalificētu balsu vairākumu, iesaka 
Eiropas Parlamentam kandidātu Komisijas prezidenta amatam. Šis kandidāts tiek 
ievēlēts ar Eiropas Parlamenta klātesošo locekļu balsu vairākumu.21 Ja viņš vai 
viņa neiegūst nepieciešamo balsu vairākumu, Eiropas Padome, kas rīkojas ar 
kvalificētu balsu vairākumu, viena mēneša laikā iesaka citu kandidātu, kuru 
ievēl Eiropas Parlaments, ievērojot to pašu kārtību.22 

2. Padome, vienojoties jaunievēlēto prezidentu, pieņem to personu sarakstu, kurus 
viņa iesaka iecelt par Komisijas locekļiem. Viņus izvēlas, pamatojoties uz 
ieteikumiem, kurus sniegušas dalībvalstis saskaņā ar kritēriju, kas izteikts I-26 
panta 4. un 6. punktu otrajā apakšpunktā. 

Prezidents, Savienības ārlietu ministrs un citi Komisijas locekļi ir pakļauti, kā viens 
kopums, Eiropas Parlamenta vienprātīgam balsojumam. Pamatojoties uz šo 
vienprātību, Komisiju ieceļ Eiropas Padome, kas rīkojas ar kvalificētu balsu 
vairākumu. 

                                                 
19 TEC 201. pants.  
20 Mans uzsvars.  
21 Piezīmējot, ka pretstatā TEC 214. panta 2. punktam Konstitūcija nosaka, ka prezidents tiek ievēlēts, nevis 
iecelts, un ka šajā gadījumā ir nepieciešams EP deputātu balsu absolūts vairākums. 
22 Mans uzsvars.  
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3. Komisijas priekšsēdētājs veic šādus pienākumus: 

(a) nosaka pamatnostādnes, kuru ietvaros Komisijai būs jāstrādā; 

(b) lemj par Komisijas iekšējo organizāciju, nodrošinot, lai tās darbība būtu 
konsekventa, produktīva un lai tā funkcionētu kā koleģiāls kopums; 

(c) no Komisijas locekļu vidus ieceļ viceprezidentu, kas nav tā pati persona, kas 
darbojas, kā Savienības ārlietu ministrs.  

Komisijas loceklim jāatkāpjas, ja to pieprasa prezidents.23 Savienības ārlietu 
ministram ir jāatkāpjas saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta I-28 panta 1. punktā, ja to 
pieprasa prezidents. 

Konstitūcija nosaka, ka no Eiropas Parlamenta tiek prasīts, lai tas spēlē lielāku lomu sākotnējā  
kandidāta izvēlē. Komisijas prezidentam kā amatpersonai, kas jau agrāk ir saņēmusi Eiropas 
Parlamenta atbalstu, vajadzētu atrasties labākā situācijā nekā Barroso kungam brīdī, kad viņš 
noraidīja nepiemērotas nominācijas Komisijai no dalībvalstīm. 

Ja iepriekšējām Parlamenta konsultācijām tiek piešķirta kāda nozīme un, pieņemot to, ka tas 
tā ir, kad jaunā Komisija sāks darbu 1. novembrī, jaunajam Parlamentam līdz jūnija beigām 
būs jāizveido sava stratēģija jautājumā par nominācijām Eiropas Padomei. Pieļaujot, ka 
attiecībā uz šo noteikto termiņu izmaiņas vairs netiks izdarītas, būtu prātīgi pārcelt vēlēšanas 
par vienu mēnesi agrāk, uz maija sākumu, kad tiek svinēta Eiropas nedēļa, tādējādi dodot 
valdību vadītājiem nepieciešamo laiku, lai nominētu labākos kandidātus Komisijas prezidenta 
amatam.24 Institūcijām ir arī jāieplāno iespējamība, ka Eiropas Parlamenta deputāti var 
noraidīt Eiropas Padomes pirmo kandidātu. Tāpat vajag arī izstrādāt triju kritēriju 
strukturizētu koncepciju: vispārējā kompetence, nodošanās Eiropai un neapšaubāma 
neatkarība.  

8. SECINĀJUMI 

Pašreizējo apstiprināšanas procedūru ir akceptējusi ne tikai Komisija un Parlaments, bet arī 
Padome un dalībvalstis. Tas tāpat ir svarīgs notikums plašsaziņas līdzekļiem un likumīgs 
process ar politiskām sekām. Kā priekšsēdētājs Barroso ir apgalvojis, apstiprināšanas process 
ir daudz stingrāks nekā nacionālo valdību apstiprināšanas gadījumos. 

Neskatoties uz to, kļūst skaidrs tas, ka joprojām pastāv iespēja veikt ievērojamus procedūru 
uzlabojumus, ja nākotnē tiks nodrošināta augstāka godīguma pakāpe kandidātu vidū, 
veselīgāks dialogs starp Komisiju un Parlamentu un sekmīgāka spriedumu veikšana.  

Konstitucionālo lietu komiteja varētu izdarīt šādus secinājumus.  

Sagatavošanās noklausīšanās procesam 

                                                 
23 Piezīmējot, ka pretstatā TEC  217. panta 4. punktam, prezidentam, lai atstādinātu kādu no komisāriem, būs 
nepieciešams Komisijas atbalsts. 
24 Atgriešanās pie oriģinālā Komisijas darba sākuma datuma janvārī jebkurā gadījumā prasītu izmaiņas 
primārajos tiesību aktos, proti, pie 2003. gada Paplašināšanās līguma konferences galīgā lēmuma 45. panta. 
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1. Starp Komiteju priekšsēdētāju konferenci, kas atbildīga par tehniskās puses organizēšanu, 
un Prezidentu konferenci, kas atbildīga par Parlamenta politisko vadību pirms un pēc 
noklausīšanās, jānovelk skaidrāka uzticēto pienākumu līnija. 

2. Noklausīšanās tehniskajai organizēšanai ir jāsākas agri – citiem vārdiem sakot, pirms 
iepriekšējā Parlamenta atlaišanas, tam jānotiek vecās Prezidentu konferences uzraudzībā. 

3. Ideālā gadījumā Parlamenta vēlēšanas ir jāpārceļ uz maija sākumu. Pretējā gadījumā 
pirmā no jaunā Parlamenta politisko grupu sanāksmēm sāksies 27. nedēļā (trīs nedēļās 
pēc jūnija vēlēšanām), jo ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos Parlamenta oficiālām 
konsultācijām ar Eiropas Padomi par Komisijas Prezidenta kandidatūru. 

4. Komisāriem uzrakstīto vispārējo jautājumu skaitam jābūt ierobežotam, tā lai aptvertu 
viņu finansiālās un profesionālās intereses. Uzrakstīto jautājumu skaitam par politikas 
jautājumiem jābūt ierobežotam līdz, piemēram, pieciem jautājumiem vienas programmas 
komitejai. Tas nozīmē to, ka kandidātiem nevajadzētu atbildēt uz vairāk kā 12 
jautājumiem. 

Lielā komiteja 

5. Lai nodrošinātu konsekvenci noklausīšanās vadīšanā un to saskaņotā izvērtēšanā, būtu 
lietderīgi izveidot šim nolūkam speciālu komiteju. Šai struktūrai -  „Lielai komitejai” – 
vajadzētu sastāvēt no politisko grupu augstākajam amatpersonām (kuras ievēlētu grupas), 
skaitā ap desmit vai divpadsmit deputātu (un vietnieki). Lielā komiteja tiktu nodibināta kā 
svarīga organizācija politisko grupu starpā, kurām būtu jāvienojas par tās izveidi jūlijā 
pēc vēlēšanām. Lielās komitejas pastāvīgie locekļi piedalītos visās noklausīšanās.  

6. Pastāvīgos Lielās komitejas locekļus papildinātu priekšsēdētājs un attiecīgo programmu 
komiteju koordinatori. Abi, gan pastāvīgie, gan rotējošie Lielās komitejas locekļi, satiktos 
24 stundu laikā pēc noklausīšanās, lai izvērtētu rezultātus. Viņu provizoriskos 
novērtējumus publicētu un tie paliktu provizoriski līdz Lielās komitejas pastāvīgo locekļu 
pēdējai tikšanās reizei. Šajā beidzamajā tikšanās reizē tiktu pieņemti vai papildināti 
provizoriskie novērtējumi vispārējās Komisijas izvērtēšanas ietvaros. 

Noklausīšanās procedūra 

7. Lai veicinātu daudz dzīvāku debašu norisi, iesaistot īstu pratināšanu, ir jāatkāpjas no 
stingras uzstāšanās laika noteikšanas. Kandidātu ievada uzrunai nevajadzētu pārsniegt 
piecpadsmit minūtes. Jautājumus, cik vien tas ir iespējams, vajadzētu sagrupēt tematiskā 
kārtībā ar iespēju katrai politiskajai grupai iesaistīties katrā no pozīcijām.  

8. Tikai Lielās komitejas locekļiem (gan pastāvīgiem, gan rotējošiem) būtu tiesības uzstāties 
pirmajā noklausīšanās daļā. Bet, lai saglabātu kontroli par procesu, katras noklausīšanās 
beigās jāatvēl noteikts laiks citu līdzīgu komiteju pārstāvjiem. Tāpat jāatstāj iespēja 
kandidāta atkārtotai ieaicināšanai, īsākai noklausīšanai neskaidrību vai šaubu gadījumā.  

9. Katrā gadījumā, tiem, kas vadīs noklausīšanos, ir jāpiedāvā apmācība.  

10. Vienai Eiropas Parlamenta komitejas telpai ir jābūt pārveidotai noklausīšanās nolūkiem, 
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tā lai kandidātam būtu tiešs acu kontakts ar priekšsēdētāju un komitejas parastajiem 
locekļiem. (Ieteicams ovāla tipa izkārtojums.) 

11. Noklausīšanās procesu nav nepieciešams pierakstīt vārdu pa vārdam, bet indeksētai DVD 
versijai ir jābūt pieejamais attiecīgajos dienestos 24 stundu laikā.  

Atklātība 

12. Komisijas Uzvedības kodekss ir jāpublicē redzama vietā Komisijas mājas lapā.  

13. Visiem kandidātiem ir jāprasa atklāt informāciju par līdzdalību dažādās organizācijas, kā, 
piemēram, profesionālās un tirdzniecības asociācijās, klubos, labdarības un citās 
nevalstiskās organizācijās. Kā tas tagad ir noteikts, kandidātiem ir jādeklarē jebkurš 
neatalgots amats, ko viņi ieņem šādās organizācijās.  

14. Kandidātiem ir jādeklarē jebkuras kriminālas apsūdzības, ja tādas pret viņiem tiek celtas, 
vai arī pagātnē bijušas celtas.  

Noklausīšanas novērtēšana 

15. Lai sekmētu noklausīšanās izvērtēšanu, Lielai komitejai ir jāvadās pēc skaidri 
strukturizēta formāta, kas palīdzētu izlemt šādiem jautājumus: 

● vispārējo kompetenci, 

● nodošanos Eiropai, 

● finansiālo un politisko neatkarību, 

● amata pārzināšanu, 

● komunikācijas spējas. 

Parlamentam ir jāapsver iespēja izstrādāt savus kandidātu izvērtēšanas kritērijus, kas tiktu 
ietverti oficiālā rezolūcijā un kas būtu samērojami ar tiem kritērijiem, kuri tiek piemēroti 
Revīzijas palātas locekļiem.25  

16. Lielā komiteja kā pēdējā instance balsos tikai par atsevišķiem kandidātiem gadījumos, 
kad nav pieņemts lēmums par kandidāta kvalitatīvo atbilstību. Tā ar Prezidentu nosūtīs 
savu gala ziņojumu, kas tiks paziņots Prezidentu konferencē.  

17. Parlamentam ir jānolemj vai, un pozitīva lēmuma gadījumā kā, novērtēt Ietvarlīguma 10. 
panta prasību, kas vērsts pret atsevišķiem komisāriem „gan satura, gan formas 
ziņā”.Absolūtais vairākums būtu piemērots. Parlamenta Reglamenta 98. un 99. noteikums 
būs jāpārskata jebkurā gadījumā, lai tas atspoguļotu Konstitūcijas noteikumus. 

9. IETEIKUMI 

                                                 
25 OJ C337 of 21 December 1922. 
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Komiteja ir uzaicināta uz viedokļu apmaiņu jautājumā par šo Darba dokumentu, lai apsvērtu 
iespējas sastādīt ziņojumu par šo jautājumu un uzsāktu veikt attiecīgās izmaiņas Parlamenta 
Reglamentā.  
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PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunās Komisijas apstiprināšanu 

2004.gada 18. novembrī 

Eiropas Parlaments, 

–   ņemot vērā 2004. gada 22. jūlija balsojumu, kurā Barroso kungs tika ievēlēts par Komisijas priekšsēdētāju, 

–   ņemot vērā Prezidenta viedokli, kas tika izteikts par Eiropas parlamenta Komisijas vēlēšanām 2004. gada 
jūlijā un 2004. gada 26. un 27. oktobrī, un 2004. gada 21. oktobrī, un 5. novembrī Prezidentu konferencē, 

–   ņemot vērā katra komisāra mutiski izteiktos un rakstiskos apgalvojumus Parlamenta komiteju organizētā 
noklausīšanās procesā un komitejas priekšsēdētāja veikto kandidātu novērtējumu pēc noklausīšanās, 

–   ņemot vērā nominētā Prezidenta Barroso 2004. gada 27. oktobra lēmumu atsaukt jauno, Parlamentam 
piedāvāto Komisiju, kas tika pieņemts Eiropas Parlamentā pēc kandidātu noklausīšanās un debatēm, 

–   ņemot vērā prezidenta 2004. gada 5. novembra oficiālo prezentāciju Prezidentu konferencē, kurā tika izteikts 
jaunās Komisijas piedāvājums, un viņa 2004. gada 17. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam,  

–   ņemot vērā papildu noklausīšanos, ko veica Parlamenta komitejas 2004. gada 15. un 16. novembrī, un 
nozīmēto komisāru novērtējumu pēc noklausīšanās procedūras, 

–   ņemot vērā pašreizējā Ietvarlīgumā paredzēto attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, kas 
tika apstiprināts prezidentu konferencē 2000. gada 29. jūnijā,  

–   ņemot vērā ES dibināšanas līguma 214. pantu, 

–   ņemot vērā līgumu ar kuru tika pieņemta Eiropas Konstitūcija, 

–   ņemot vērā Reglamenta 99. un 103. noteikumu, 

A.   tā kā Līguma 213. panta 1. punkts paredz, ka Komisija sastāv no komisāriem, „kurus izvēlē, pamatojoties uz 
viņu kompetenci, un kuru neatkarība ir neapšaubāma”, 

B.   tā kā Komisijai ir svarīgi kalpot Eiropas Savienības kopējām interesēm un pieņemt piedāvātos 
izaicinājumus, tādējādi padarot Eiropu par vadošo spēlētāju uz pasaules skatuves miera uzturēšanas un drošības 
jautājumos, kā arī sabalansētas ekonomiskās un sociālās attīstības ziņā,  

C.   tā kā neatkarība, objektivitāte, nacionālo aizspriedumu un interešu konfliktu likvidēšana, ES vērtību un 
mērķu ievērošana ir galvenie punkti, kas jāievēro, lai iegūtu Eiropas pilsoņu uzticību, 

D.   tā kā Parlaments ir izrādījis bažas par dažiem Komisijas kandidātiem un izteicis neapmierinātību par šo 
kandidātu nepietiekamo profesionālās kvalifikācijas līmeni, 

1.  Apsveic ar to, ka apstiprināšanas process ir bijis demokrātisks un likumīgs, un cer, ka tā būtiskākais 
ieguldījums būs tas, ka tiks izveidota tāda sadarbība starp Komisiju un Parlamentu, kas kalpos Savienības 
interesēm; 

2.  Apsveic ar to, ka prezidents Barroso 2004. gada 4. novembrī stādīja priekšā savu jauno komandu, lai gan ar 
nožēlu jāatzīst, ka vēl joprojām nav atrasts iespējamo interešu konfliktu problēmu risinājums, tāpēc nekavējoties 
ir jāveic pasākumi, lai precīzi noteiktu procedūru, kā tiks ieviests uzvedības kodekss; 

3.  Sagaida, ka apņemšanos attiecībā uz pamattiesību aizsardzību un veicināšanu, vienādām iespējām un 
vēršanos pret diskrimināciju, ko izteica prezidents Barroso 2004. gada 26. oktobra plenārsēdes laikā, jaunā 
Komisija pilnībā ievēros un uzraudzīs pasākumus šīs apņemšanās īstenošanai; 
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4.  Pieprasa, lai cik vien ātri tas iespējams, tiktu pārskatīts un uzlabots Ietvarlīgums, kas nosaka savstarpējās 
attiecības starp Eiropas Parlamentu un Komisiju, pamatojoties uz apņemšanos, kādu ir izteicis prezidents 
Barroso visas Komisijas vārdā; 

5.  Pieprasa, lai, pamatojoties uz šo apņemšanos, Ietvarlīgumā tiktu iekļauti šādi punkti: 

a) ja Parlaments balso par neuzticības izteikšanu kādam Komisijas loceklim (prasot politisku atbalstu šim 
viedoklim gan pēc satura, gan formas), Komisijas priekšsēdētājs nopietni apsvērs, vai viņam ir jāprasa, lai šis 
Komisijas loceklis atkāpjas; Komisijas prezidents vai nu pieprasīs šī locekļa atkāpšanos vai arī, pretēja lēmuma 
gadījumā, sniegs paskaidrojumus Parlamentam;  

b) atkāpšanās gadījumā nākamais komisāra kandidāts tiks izvirzīts saskaņā ar pieņemto Parlamenta procedūru 
(noklausīšanās un balsojums plenārsēdē) un tikai tad tiks stādīts priekšā Parlamentam; 

c) gadījumā, ja prezidents pārdala Komisijas portfeļus tās darbības laikā, komisāriem, uz kuriem šī portfeļu 
pārdale attiecas, tiks piemērota tāda pati procedūra; 

d) Komisijas prezidents būs pilnīgi atbildīgs par to, lai tiktu atklāti interešu konflikti, kas varētu traucēt 
komisāriem pildīt savus pienākumus; Komisijas prezidents tāpat būs atbildīgs par nepieciešamiem pasākumiem, 
ja šādi interešu konflikti tiks atklāti; 

e) Komisija izstrādās Savienības vairāku gadu darba programmu, cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un tai 
pakļautajām organizācijām;  

f) Komisāru prioritāte būs nodrošināt Komisijas piedalīšanos Eiropas Parlamenta komiteju plenārsēdēs un 
sapulcēs; ir panākta vienošanās, ka Komisija plenārsēžu laikā nekavējoties informēs Eiropas Parlamentu par tās 
lēmumiem, piedāvājumiem un ierosinājumiem; 

g) notiekošā dialoga ar Eiropas Parlamentu sakarā Komisijas prezidents un viņa vietnieks, kas ir atbildīgs par 
starpinstitūciju attiecībām, nodibinās un uzturēs regulāru saikni ar Prezidentu konferenci; 

h) gadījumā, ja Parlaments, saskaņā ar Līguma 192. pantu, pieprasa iesniegt likumdošanas piedāvājumu, 
Komisija regulāri informēs Eiropas Parlamentu par pasākumiem, kādus tā plāno veikt, atbildot uz šo prasību, 
īpaši gadījumos, ja Komisijas un Parlamenta viedokļi nesaskan; 

i) EK Regulas Nr. 1049/2001(1) pārskatīšana attiecībā uz dokumentu publisku pieejamību tiek veikta ar nolūku 
izveidot labākus noteikumus, kas nodrošinātu likumdošanas sagatavošanas darba pārredzamību, cīņu pret 
krāpšanu un ES likumu ievērošanu dalībvalstīs, tāpat tiek pārskatīti arī noteikumi darbam ar konfidenciāliem 
dokumentiem; 

j) Komisāru uzvedības kodekss tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam novērtēšanai, un tā viedoklis tiks ņemts vērā; 

k) Komisija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu Eiropas Parlamentam labāku informāciju gan par 
ES likumdošanu, gan arī par starpvalstu līgumiem jau sarunu uzsākšanas brīdī; 

6.  Dod norādījumus prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un jaunajai Komisijai. 

(1) OJ L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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