
DT\548974PL.doc  PE 350.005v01-00 

PL PL 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
2004 2009 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

30/11/2004 

DOKUMENT ROBOCZY 
W jaki sposób Parlament Europejski zatwierdza Komisję Europejską  

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Sprawozdawca: Andrew Duff 



PE 350.005v01-00 2/19 DT\548974PL.doc 

PL 

Streszczenie 

W świetle obecnych kontrowersji wokół powołania nowej Komisji Europejskiej, Komisja 
Spraw Konstytucyjnych wyznaczyła Andrew Duffa, posła do Parlamentu Europejskiego, do 
dokonania przeglądu procedury przesłuchań. 

Opracowany przez niego dokument roboczy stwierdza, że pomimo swoich słabości, obecna 
procedura jest właściwa.  
 

„Obecna procedura zatwierdzania została zaakceptowana nie tylko przez Komisję i 
Parlament, lecz także przez Radę i Państwa Członkowskie. Jest to ważna operacja dla 
mediów. Jest to legalna procedura o konsekwencjach politycznych. Jak powiedział 
przewodniczący Barroso, procedura zatwierdzania jest o wiele bardziej rygorystyczna 
niż wszelkie rozwiązania dotyczące powoływania rządów poszczególnych krajów. 
Niemniej jednak jasne jest, że w procedurach wiele można jeszcze ulepszyć, jeśli 
mamy w przyszłości zapewnić bardziej sprawiedliwie traktowanie poszczególnych 
kandydatów, bardziej ożywiony dialog pomiędzy Komisją a Parlamentem oraz 
wyraźniejszy werdykt.” 

 
Sprawozdanie krytykuje postanowienia Traktatu dotyczące powoływania Komisji jako 
„w sposób charakterystyczny nadmiernie skomplikowane”. Wskazuje ono niedociągnięcia w 
Regulaminie Parlamentu.  
 
Autor kwestionuje sztywną formułę ustnych przesłuchań i sugeruje, że niezbędny jest bardziej 
energiczny dialog polityczny, aby umożliwić posłom do Parlamentu Europejskiego wpływ na 
kształtowanie programu nowej Komisji. Stwierdza, że sposób prowadzenia niektórych 
ustnych przesłuchań doprowadzał do pewnej powierzchowności. 
 
Pan Duff poddaje w wątpliwość wartość pytań pisemnych, argumentując, że pytania ogólne 
były zbyt mało konkretne, by być użyteczne, a pytania dotyczące danego obszaru polityki – 
zbyt techniczne. 
 
Sprawozdanie krytykuje brak „skoordynowanej procedury dla zapewnienia poziomej kontroli 
wyników przesłuchań” i stwierdza, że Parlament nie dysponuje żadnym wiarygodnym 
mechanizmem rozróżniania ogólnej orientacji politycznej powoływanej Komisji. Pisemne 
oceny zawierały „nierówną formułę, różne podejścia i niejasne przesłania.”  
 
Autor przedstawia kilka daleko idących propozycji reformy systemu, w szczególności 
utworzenia specjalnej Głównej Komisji w celu prowadzenia przesłuchań w przyszłości. 
Postuluje też podwyższenie standardów w zakresie ujawniania informacji. 
 
Zgodnie z Konstytucją Parlament ma uzyskać więcej uprawnień i niezmiernie ważne jest, by 
jego procedury zatwierdzania były wystarczające dla wywiązania się przez niego z nowych 
obowiązków. Pan Duff sugeruje, że wybory do Parlamentu Europejskiego powinny zostać 
przeniesione na termin wcześniejszy – maj 2009 r., aby dać posłom do PE czas na 
przygotowanie się do pierwszych konsultacji z Radą Europejską w kwestii wyboru 
Przewodniczącego. 
 

__________________________ 
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W jaki sposób Parlament Europejski zatwierdza Komisję Europejską 

Komisja Spraw Konstytucyjnych postanowiła dokonać przeglądu procedury, poprzez którą 
Parlament Europejski zatwierdza nową Komisję.  

1. TRAKTAT W TEORII I PRAKTYCE 

Warto przypomnieć sobie, że obecna procedura, ustanowiona Traktatami – ostatnio 
zmieniona Traktatem z Nicei – jest w sposób charakterystyczny nadmiernie skomplikowana. 
Podczas kolejnych Konferencji Międzyrządowych Parlamentowi Europejskiemu zależało na 
tym, aby podkreślić, że Komisja posiada podwójną legitymizację, ponieważ jest powoływana 
zarówno przez Radę Europejską, jak i Parlament Europejski oraz odpowiada przed obiema 
tymi instytucjami.1 Doprowadziło to do pewnego napięcia w stosunkach pomiędzy 
Parlamentem a Państwami Członkowskimi, napięcia, które pojawiło się raz jeszcze w 
Konwencie.  

Traktat z Maastricht dał Parlamentowi prawo bycia konsultowanym w kwestii powoływania 
przewodniczącego Komisji oraz prawo głosowania nad zatwierdzaniem kolegium jako 
całości.2 Traktat Amsterdamski rozszerzył uprawnienia Parlamentu na zatwierdzanie wyboru 
przewodniczącego.3 Traktat z Nicei pozostawił uprawnienia Parlamentu zasadniczo bez 
zmian, ale umożliwił Radzie, działającej na szczeblu szefów rządów, podejmowanie decyzji 
większością kwalifikowaną w miejsce jednomyślności.4  

Z obecnego Traktatu jasno wynika, że Parlament Europejski niezupełnie „wybiera” Komisję. 
Oto, co dzieje się w roku 2004. W czerwcu, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale 
po początkowej różnicy zdań, Rada Europejska desygnowała José Manuela Durão Barroso. 
W lipcu, po zebraniu się nowego Parlamentu pan Barroso spotkał się z Konferencją 
Przewodniczących i odwiedził zebrania grup partyjnych. Po wysłuchaniu jego oświadczenia i 
po długiej, trwającej dwa dni, debacie Parlament zatwierdził (w tajnym głosowaniu) 
nominację pana Barroso na Przewodniczącego.5 Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością 
głosów i „za wspólnym porozumieniem” z panem Barroso, przyjęła następnie listę osób, 
zaproponowanych przez każde Państwo Członkowskie. Teoretycznie pan Barroso mógł 
odrzucić jakiegoś kandydata. W rzeczywistości próbował on wpłynąć na kilku premierów 
przy dokonywaniu przez nich wyboru, zwłaszcza w odniesieniu do płci kandydatów. Starając 
się pozyskać do Komisji więcej kobiet, obiecał im bardziej eksponowane stanowiska. Choć 
jego uprawnienia w zakresie wyboru kolegów z Komisji są ograniczone – pan Barroso nazwał 
                                                 
1 O prawo do mianowania Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne upomniało się po raz pierwszy już w 
listopadzie 1960 r. (Sprawozdawca: Maurice Faure). Po raz pierwszy Parlament głosował nad przyjęciem 
Komisji Thorna w roku 1979. Po Deklaracji ze Stuttgartu z roku 1983, Komisja pana Delors czekała aż wypowie 
się w jej sprawie Parlament, zanim złożyła przysięgę przed Trybunałem Sprawiedliwości. 
2 Art. 158 ust. 2 Traktatu WE. Procedura ta została użyta w stosunku do mającej objąć urząd Komisji Santera w 
roku 1994.  
3 Art. 214 ust. 2 TWE. Procedura ta została użyta w stosunku do mającej objąć urząd Komisji Prodiego w roku 
1999.  
4 Art. 214 ust. 2 TWE po zmianach. Procedura ta jest używana w stosunku do mającej objąć urząd Komisji 
Barroso.  
5 Pomiędzy końcem debaty a głosowaniem nastąpiło nawet krótkie zawieszenie w celu uwzględnienia posiedzeń 
grup. Głosy oddane w dniu 22 lipca rozłożyły się następująco: 413 za, 251 przeciw, 44 wstrzymujących się od 
głosu. Dla porównania, wybór Romana Prodiego w maju 1999 r. nastąpił 392 głosami przeciwko 71, przy 41 
wstrzymujących się. Należy zauważyć, że tajne głosowanie zostało wprowadzone dopiero po zmianie 
Regulaminu w roku 2002.  
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to „randką w ciemno” – to, jeśli chodzi o rozdział tek w Komisji, Przewodniczący ma obecnie 
swobodę działania.6  

Mimo iż Przewodniczący nie ma wolnej ręki przy wyborze podlegającej mu Komisji, Traktat 
z Nicei dał mu prawo zarówno do tego, by mianować (i dymisjonować) 
wiceprzewodniczących, jak i by domagać się ustąpienia dowolnego członka Komisji „po 
uzyskaniu zgody kolegium”.7 Komisja rozstrzygałaby takie sprawy większością zwykłą. 
Zmiany te zostały dokonane Traktatem z Nicei w ślad za aferą z dentystą pani Cresson. Za 
czasów Komisji Prodiego kwestia odpowiedzialności politycznej poszczególnych komisarzy 
była podnoszona, często w kontekście afery z Eurostatem. Podczas przesłuchań Komisji 
Barroso, kwestia konfliktu interesów nabrała nowej aktualności. Kilku posłom (co 
zrozumiałe) zależało na tym, by podkreślić znaczenie zmodyfikowanego prawa do 
odwoływania. Spekulacje o masonerii i spóźnione rewelacje w sprawie wcześniejszego 
skazania pana Barrota skierowały światło jupiterów na potrzebę szczerego ujawniania 
informacji. Każdy skandal w sposób dość nieunikniony prowadzi do zaostrzania przepisów. 
Pomimo dużych różnic, występujących w dziedzinie kultury politycznej na naszym 
kontynencie, kontrola Parlamentu Europejskiego nad Komisją – najbardziej widoczna 
podczas procedury zatwierdzania – ustanawia unijne normy odpowiedzialności, wymagające 
wysokich standardów uczciwości, prawości i szczerości. Istotnie, jest rzeczą jak najbardziej 
właściwą by, gdy chodzi o demokrację, integracja europejska stawiała na najwyższe wspólne 
wartości, a nie najniższe wspólne mianowniki. 

2. REGULAMIN PARLAMENTU 

W 1993 roku Parlament wprowadził Regulamin, obejmujący kwestie powoływania Komisji. 
Chodziło o to, by odzwierciedlić jego nowe uprawnienia wynikające z Traktatu z Maastricht. 
Aby być w zgodzie z bardzo znaczącym wzrostem roli Parlamentu i poprawkami do Traktatu, 
Regulamin Parlamentu został zmieniony w roku 1996, 1999 i 2002.  

Art. 98 dotyczy wyboru przewodniczącego Komisji. W obecnej wersji czytamy w nim:- 

1. Po wyznaczeniu przez Radę kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji, 
Przewodniczący zwraca się do tego kandydata o złożenie oświadczenia i 
przedstawienie założeń politycznych przed Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia 
następuje debata. 

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest Rada. 

2. Parlament zatwierdza lub odrzuca zaproponowaną kandydaturę większością 
oddanych głosów.  

Głosowanie jest tajne. 

3. Jeżeli kandydat został wybrany, Przewodniczący Parlamentu informuje o tym Radę, 
zwracając się do niej, jak również do nowo wybranego przewodniczącego Komisji, o 
wspólne zaproponowanie kandydatów na stanowiska członków Komisji. 

                                                 
6 Art. 217 ust. 2 TWE.  
7 Art. 217 ust. 3 - 4 TWE.  
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4. Jeżeli Parlament nie zatwierdził nominacji, Przewodniczący zwraca się do Rady o 
wysunięcie nowej kandydatury. 

W przypadku pana Barroso, postępowano dokładnie według tej procedury, z tym wyjątkiem, 
że Rada odmówiła wzięcia udziału w lipcowej debacie.  

Choć jest ona obca tradycji europejskiej, Parlament świadomie zapożyczył praktykę 
przesłuchań od Kongresu Stanów Zjednoczonych.8 W swej obecnej wersji, art. 99, dotyczący 
wyboru reszty Komisji, brzmi:- 

1. Po konsultacji z nowo wybranym przewodniczącym Komisji, Przewodniczący 
zwraca się do kandydatów na stanowiska członków Komisji wskazanych przez nowo 
wybranego przewodniczącego Komisji i Radę o stawienie się przed komisjami 
parlamentarnymi właściwymi dla przedmiotu ich przewidywanej działalności. 
Przesłuchania te są jawne. 

2. Każda z komisji zwraca się do kandydata o złożenie oświadczenia i udzielenie 
odpowiedzi na pytania. 

3. Nowo wybrany przewodniczący przedstawia członków Komisji i ich program 
podczas posiedzenia Parlamentu, na które zaproszeni zostają wszyscy członkowie 
Rady. Po złożeniu oświadczenia następuje debata. 

4. Pod koniec debaty każda grupa polityczna lub co najmniej trzydziestu siedmiu 
posłów może przedłożyć projekt rezolucji. Art. 103 ust. 3, 4 i 5 stosuje się.  

Po głosowaniu nad projektem rezolucji Parlament zatwierdza lub odrzuca skład 
Komisji większością oddanych głosów. 

Powyższe głosowanie jest imienne. 

Parlament może przełożyć głosowanie na następne posiedzenie. 

5. Przewodniczący informuje Komisję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu 
proponowanego składu Komisji. 

6. Członkowie Komisji, których przedmiot działalności zmienił się w trakcie kadencji 
Komisji, wzywani są do stawienia się przed przedmiotowo właściwymi komisjami. 

W odniesieniu do przesłuchań można zauważyć w Regulaminie pewien brak precyzji.9 

 

3. PRZESŁUCHANIA 

                                                 
8 Patrz część 5, poniżej.  
9 W art. 99 występuje ponadto pewien element myślenia życzeniowego: chciałoby się doczekać dnia, gdy w 
debacie parlamentarnej będzie uczestniczyć cała Rada. Wezwanie, by Przewodniczący przedstawił „program” 
Komisji także wydaje się nieuzasadnione. W praktyce pan Barroso, jak wcześniej pan Prodi, będzie czekał z 
przedstawieniem swego rzeczywistego programu pracy do Nowego Roku, kiedy nowe kolegium okrzepnie. 
Wydaje się to być rozsądne i powinno być prawidłowo odzwierciedlone w Regulaminie Parlamentu. 
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Zgodnie z Regulaminem, między 27 września a 11 października, Parlament przeprowadził 
oficjalne przesłuchania wszystkich mających objąć urząd komisarzy, z wyjątkiem osoby 
desygnowanej na stanowisko przewodniczącego. Przesłuchania po raz pierwszy 
przeprowadzono w roku 1994, a potem w roku 1999. Zostały one powtórzone w maju 2004 r. 
w stosunku do dziesięciu nowych komisarzy z przystępujących Państw Członkowskich.  

Przesłuchania, które miały miejsce ostatnio, zorganizowane zostały przez wydział Parlamentu 
ds. Koordynacji Legislacyjnej – wspólną służbę Dyrekcji Generalnych: ds. Polityk 
Wewnętrznych i Polityk Zewnętrznych, pod auspicjami Konferencji Przewodniczących 
Komisji (KPK). Konferencja Przewodniczących włączyła się w późniejszych fazach 
przygotowań. W stosunku do dawniejszej praktyki nastąpiły dwie główne zmiany: układu sali 
i formy zadawania pytań. Zdecydowano, że pytania będą zadawane na zasadzie „ping-ponga” 
– kandydat od razu będzie na nie odpowiadał; podjęto też decyzję, że wszyscy członkowie 
każdej z komisji – tzn. wszyscy posłowie! – powinni otrzymać szansę zadania własnego 
pytania. KPK sugerowała – traktując to jako wskazówkę – że każde pytanie i odpowiedź plus 
uzupełniające pytanie i odpowiedź powinny zająć pięć minut, i że czas wypowiedzi powinien 
być rozdzielany raczej według systemu D’Hondta, wykorzystywanego przy sesjach 
plenarnych niż według bardziej elastycznego (i sprzyjającego merytokracji) zwyczaju z 
posiedzeń komisji. Tak duża liczba mówców sprawiała, że każde z przesłuchań musiało trwać 
trzy godziny, i tego czasu ściśle się trzymano pomimo oczywistego faktu, że szereg 
przesłuchań mniej kompetentnych kandydatów do niczego nie prowadził.10 

Ustne przesłuchania wszystkich 24 kandydatów zorganizowane zostały przez 18 komisji 
parlamentarnych, często pracujących w parze z innymi komisjami, w przypadkach, gdy ich 
sektorowy zakres odpowiedzialności częściowo się pokrywał. Dozwolone były trzy stopnie 
współpracy: w pełni wspólne posiedzenie, częściowo wspólne posiedzenie lub delegacja 
pomocnicza. Kontakty pomiędzy komisjami nie były jednak pozbawione problemów: tam, 
gdzie nie osiągnięto zadowalającego porozumienia, istniało ryzyko podzielenia się 
przesłuchania. Jedynym wyjątkiem od uzgodnionej zasady, iż na jednego kandydata przypada 
jedno przesłuchanie, był przypadek Rocco Buttiglione, który został zobowiązany do odbycia 
drugiego 90-minutowego przesłuchania w wyniku sporu o obszar kompetencji pomiędzy 
przewodniczącymi Komisji Wolności Obywatelskich i Komisji Prawnej.  

Każdy kandydat na komisarza musiał złożyć w Komisji (ale nie w Parlamencie) oświadczenie 
o korzyściach finansowych i zawodowych, które zostało następnie umieszczone na stronie 
internetowej Komisji.11 Jednak nie wszystkie te oświadczenia, mające postać załącznika do 
Kodeksu Postępowania Komisji, zostały udostępnione posłom do PE.  

Przed ustnymi przesłuchaniami każdy kandydat otrzymał od Parlamentu dużą liczbę pytań 
pisemnych. Regulamin Parlamentu w ogóle nie wspomina o pytaniach pisemnych, nie 

                                                 
10 Trzy godziny stanowiły ponadto dość wyczerpujące doświadczenie psychiczne i fizyczne dla wielu 
uczestników, nie wyłączając autora niniejszego dokumentu roboczego, któremu w śledzeniu przesłuchań bardzo 
pomagali Wolfgang Leonhardt i Einars Punkstins z sekretariatu Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Guillaume 
McLaughlin, jego doradca.  
11 Mimo że kandydaci na komisarzy są poddawani lustracji pod kątem korzyści finansowych, nie przeprowadza 
się żadnego „prześwietlenia” pod kątem bezpieczeństwa porównywalnego z procedurami stosowanymi w 
większości Państw Członkowskich w stosunku do nowo mianowanych ministrów rządu. Brak aparatu 
bezpieczeństwa na szczeblu UE oznacza, że Komisja musiałaby opierać się na nieprzystających do siebie i 
długotrwałych procedurach lustracji pod kątem bezpieczeństwa, stosowanych w poszczególnych krajach. 
Postanowiła tego nie robić.  
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mówiąc już o ich celu, przedmiocie czy objętości. W odpowiadanie na pytania pisemne na 
parę tygodni zaangażowano wielu urzędników Komisji. Bezpośredni udział kandydatów na 
komisarzy w tym procesie nie zawsze był oczywisty. Co więcej, podczas przesłuchań ustnych 
stało się jasne, że nie każdy poseł zadał sobie trud, by przeczytać odpowiedzi. Pytania dzieliły 
się na dwie części: 16 pytań ogólnych, zadawanych wszystkim kandydatom, a po nich – w 
dowolnej liczbie – pytania odnoszące się do konkretnych obszarów polityki. Pytania ogólne 
były zbyt ogólnikowe by mieć jakieś znaczenie, a w każdym razie wywołały ze strony 
Komisji starannie skoordynowane odpowiedzi. Pytania dotyczące polityk często zagłębiały 
się w kwestie bardzo szczegółowe - nieodpowiednie na samym początku mandatu Komisji i 
zanim kolegium zdołało faktycznie sformułować swój przyszły program pracy. Mimo iż KPK 
próbowała je ograniczyć, liczba pytań dotyczących polityki przypadających na jednego 
kandydata była bardzo różna, wahając się od sześciu do prawie trzydziestu. Większość 
komisji zaczęła opracowywać pytania już w lipcu, zanim KPK podjęła tę kwestię. (Wybranie 
ex post pytań, które poddano już pod głosowanie w komisjach, byłoby zadaniem delikatnym.)  

Regulamin milczy ponadto na temat organizacji, harmonogramu, prowadzenia i oceny 
samych przesłuchań. Nie zostały określone żadne obiektywne kryteria ani specjalne 
procedury. Nie dano komisjom żadnych wskazówek co do tego, czego powinny szukać u 
swojego kandydata na komisarza, jeśli chodzi o równowagę pomiędzy umiejętnościami 
politycznymi, doświadczeniem zawodowym czy wiedzą fachową. Nie istnieje żaden 
systematyczny mechanizm oceny uzyskanych odpowiedzi na ogólne pytania polityczne. Nie 
mówi się o oświadczeniu o korzyściach finansowych i innych nic ponad to, czego wymaga 
sama Komisja. Co najgorsze, nie przewidziano skoordynowanej procedury dla zapewnienia 
poziomej kontroli wyniku przesłuchań. 

Nie jest zaskoczeniem, że w prowadzeniu poszczególnych sesji ustnych przesłuchań 
występowały różnice. Niektórzy przewodniczący pilnowali czasu wystąpień i ograniczali 
każde pytanie i odpowiedź do pięciu minut bez względu na treść. Takie mechaniczne 
podejście wniosło do postępowania jedynie pośpiech i powierzchowność. Innym 
przewodniczącym udało się pogrupować pytania według tematów i zapobiec temu, by 
którykolwiek poseł zadał od razu dwa lub trzy obszerne i skomplikowane pytania. Niektórzy 
pozwolili też, by rozwinął się bardziej polityczny dialog i zachęcali do zadawania pytań 
uzupełniających. Kilku posłów nadużyło jednak możliwości zadawania pytań 
uzupełniających, podnosząc zupełnie nowy temat.  

Część przesłuchań została nadmiernie zdominowana przez pytania dotyczące polityki 
krajowej od rodaków kandydata ze szkodą dla ogólnej perspektywy europejskiej. Inne 
zmierzały do uzyskania osobistych odpowiedzi na trudne pytania z zakresu etyki, ujawniając 
w ten sposób bardzo wielkie różnice kultowe, współistniejące wewnątrz UE. 

Choć podczas wszystkich przesłuchań przyznano wszystkim członkom danej komisji po 
jednym pytaniu, w jednym czy dwóch przypadkach zdołano uwzględnić na końcu posiedzenia 
wolną rundę pytań, co pozwoliło na zadawanie pytań bardziej politycznych, a nawet 
nieoczekiwanych. Do bardziej udanych przesłuchań należały te, podczas których posłowie 
świadomie starali się wpływać na politykę przyszłej Komisji, co sugerowało pewne 
przygotowanie strategiczne do przesłuchań, przynajmniej ze strony niektórych posłów.  

Podczas poprzednich przesłuchań, desygnowany komisarz siedział obok przewodniczącego i 
sekretariatu komisji na podium. Tym razem osoba ta siedziała sama na podwyższonej 
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platformie przed podium. Jednak układ ten, choć lepszy niż poprzedni, także został 
skrytykowany.12 Kandydaci siedzieli tyłem do przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
komisji, co wydawało się być zarówno niegrzeczne, jak i niewygodne.  

4. PISEMNA OCENA 

Z przyczyn logistycznych nie sporządzono żadnego pełnego zapisu przesłuchań. Zamiast tego 
każda komisja przygotowała pisemną ocenę wyniku swego przesłuchania. Według 
wytycznych Konferencji Przewodniczących Komisji oceny te powinny informować o 
osobistych kwalifikacjach kandydata, jego zdolności do współpracy z Parlamentem oraz jego 
kompetencji w odpowiednim obszarze polityki. Zamierzenie było takie, że każde wyraźne 
zobowiązanie polityczne miało być odnotowane w pisemnej ocenie – był to prawdopodobnie 
postulat o skutkach odwrotnych do zamierzonych, powodujący nadmierną ostrożność 
kandydatów. W efekcie oceny stanowią zwykle zapis tego, czy dany kandydat miał poczucie 
humoru i był komunikatywny, czy też nie. We wszystkich podjęto także próbę oceny 
przygotowania kandydatów.  

W roku 1999 oceny zostały wysłane w trybie poufnym do przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji, który to organ podjął poziomą kontrolę tychże ocen przed 
przekazaniem ich wraz z rekomendacją Przewodniczącemu Parlamentu.13 W roku 2004 ta 
procedura „przesiewania” w punkcie informacyjnym KPK została wyeliminowana, a oceny 
były przesyłane bezpośrednio, nadal rzekomo w trybie poufnym, od przewodniczących 
poszczególnych komisji do Przewodniczącego Parlamentu.  

Dnia 13 października Konferencja Przewodniczących otrzymała oceny i przesłała je dalej bez 
komentarza do pana Barroso, zapraszając go do sformułowania swoich opinii. Jednocześnie 
pisemne oceny umieszczono na stronie internetowej Parlamentu. Spośród rekomendacji 
komisji w sprawie 24 kandydatów, w trzech nie zajęto zdecydowanego stanowiska, a dwie 
były negatywne. Uważni obserwatorzy sugerowali, że gdyby wszyscy kandydaci zostali 
potraktowani w jednakowy sposób, niepochlebne opinie otrzymałoby jeszcze czterech lub 
pięciu kandydatów.  

Brak przepisów w sprawie harmonogramów doprowadził do powstania kolejnego 
podejrzenia, sprowadzającego się do tego, że komisje, którym przewodniczyła osoba z jednej 
partii opóźniły przygotowanie ocen do czasu zapoznania się z oceną przygotowaną przez 
przewodniczącego komisji z innej partii.  

Kontrowersyjny jest też poufny status ocen. Media żywo interesowały się przesłuchaniami. 
Próba wprowadzenia poufności skłaniała media do publikowania wersji ujawnianych w 
formie przecieków (a więc możliwe, że zdeformowanych). Od początku było mało 
prawdopodobne, by dało się utrzymać absolutną poufność przez okres 17 dni od rozpoczęcia 
przesłuchań aż do posiedzenia Konferencji Przewodniczących, co też ostatecznie nie miało 
miejsca. 

Z chwilą ujawnienia treści przygotowanych przez komisje ocen, na światło dzienne wyszła 
też ich nierówna formuła, różne podejścia i niejasne przesłania. W przypadku pana 

                                                 
12 Wszystko to w pozbawionej okien sali ll 1A2. Zapewniono salle d'écoute (3C50), tłumnie odwiedzaną przez 
lobbystów i asystentów.  
13 Na wniosek Konferencji Przewodniczących, zgodnie z art. 26 Regulaminu.  
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Buttiglione od tych dwóch komisji otrzymano wzajemnie sprzeczne listy, które spierały się o 
to, która z nich jest przedmiotowo właściwa, jeśli chodzi o jego tekę. W miarę przyspieszania 
tempa procesu zatwierdzania, rosła liczba posłów, którzy wyrażali zastrzeżenia co do 
systemu, który pozbawia ich prawa do głosowania nad poszczególnymi kandydatami oraz do 
uściślania swojej aprobaty dla nowej Komisji.  

Jasne jest, że Konferencja Przewodniczących odgrywa zasadniczą rolę, jeśli chodzi o 
wypełnianie luk w tych kwestiach, o których czy to Traktat, czy to Regulamin milczą. Daje 
się zauważyć, że sam Regulamin jest w najlepszym razie nieprecyzyjny w kwestii roli 
Konferencji Przewodniczących w sprawie powoływania Komisji. Art. 24 ust. 2 mówi, że 
Konferencja jest „organem kompetentnym w kwestiach związanych z kontaktami z innymi 
instytucjami i organami Unii Europejskiej”. Jak wiemy, często jest tak, że podczas 
Konferencji Przewodniczących, która zwykle odbywa swe posiedzenia na sesjach 
zamkniętych, górę biorą względy partykularnych interesów partyjnych. Nawet przy najlepszej 
woli, Konferencja Przewodniczących będzie miała trudności z zachowaniem obiektywizmu, 
jeśli jeden czy drugi kandydat stanie się celem szczególnie ostrej krytyki. Można żałować, 
zważywszy na obecne okoliczności towarzyszące kandydaturze pana Buttiglione, że 
Parlament nie uważał za stosowne wprowadzić bezpiecznego mechanizmu oceniania w 
kategoriach jakościowych ogólnej sprawności desygnowanych komisarzy – czy to 
indywidualnie, czy zbiorowo. Nawet dzisiaj jedynym ustalonym kryterium dla powoływania 
członków Komisji jest kryterium zawarte w art. 213 ust. 1 Traktatu, który przewiduje:  

„Komisja składa się z dwudziestu członków, wybieranych ze względu na swoje 
ogólne kwalifikacje, których niezależność jest niekwestionowana.” 

5. RADA I ZGODA 

Parlament Europejski ma prawo do „głosowania zatwierdzającego” nad Komisją, której 
członkowie desygnowani zostali w wyżej opisany sposób przez Radę. Głosowanie w 
Parlamencie nie kończy sprawy. Po zatwierdzeniu przez Parlament, Komisja jest następnie 
oficjalnie powoływana przez Radę, stanowiącą kwalifikowaną większością głosów. Ta 
końcowa faza procedury ma wyłącznie charakter formalności i zachowano ją w Traktacie 
jedynie w celu podtrzymywania rangi Rady.  

Fakt, że Parlament Europejski nie może odrzucać poszczególnych komisarzy wyraźnie 
odróżnia UE od USA. Tam rola Senatu w procesie zatwierdzania określona jest w 
Konstytucji. Art. II ust. 2 stanowi, że Prezydent „wyznacza, a za radą i zgodą Senatu mianuje 
wysokich urzędników państwowych”. Zgodnie z amerykańskim systemem rady i zgody 
(advice and consent), Senat Stanów Zjednoczonych nie próbuje dokonywać krytycznej oceny 
kandydata, lecz po prostu głosuje by daną kandydaturę przyjąć lub odrzucić. (Senat, który 
musi działać zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem, może ponadto ponownie 
rozważyć swą decyzję w ciągu paru dni, na wniosek senatora, który głosował wraz z 
większością.) Głosowanie odbywa się publicznie, o ile senat nie zdecyduje inaczej. (Nawet w 
wyjątkowych okolicznościach głosowania zamkniętego każdy senator może zadecydować o 
podaniu swojego głosu do wiadomości publicznej.)14 Niezależnie od tego, jak atrakcyjna jest 
prostota systemu amerykańskiego, jeśli Konstytucja UE będzie nadal obstawać przy bardziej 
kolegialnym niż indywidualnym zatwierdzaniu Komisji, Parlament Europejski zobowiązany 
będzie nadal starać się doradzać w sprawie każdego kandydata tak, aby końcowa, zbiorowa 
                                                 
14 Art. XXXI Regulaminu Senatu.  
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zgoda Parlamentu była oparta na rzetelnych informacjach. Nie musi to jednak oznaczać, że 
Parlament nie może postępować zgodnie z podejściem Senatu, przedstawiając swe poglądy na 
temat poszczególnych członków kolegium raczej w drodze głosowania niż poprzez 
oświadczenie.  

W obecnym przypadku, po przedstawieniu Izbie przez pana Barroso kolegium komisarzy w 
dniu 26 października, rozmaite grupy polityczne przedłożyły swe projekty rezolucji zgodnie z 
art. 99 ust. 4. Projekty te zawierały konkretne negatywne odwołania do szeregu 
poszczególnych kandydatów na komisarzy. Aby uniknąć odwetu wynikającego ze 
stronniczości politycznej, wynegocjowano wówczas wspólny projekt, unikając odniesień do 
konkretnych osób. Ów wspólny projekt przedłożony został przez grupy: PSE, ALDE, 
Verts/ALE i GUE/NGL. (Pan Barroso, jak sobie przypominamy, jest z rodziny PPE.) W 
merytorycznych akapitach krótkiego projektu wymieniono występujące w Parlamencie 
„rozmaite problemy z udzieleniem poparcia pewnym kandydatom”, określając je jako 
„przekonania polityczne, stojące w sprzeczności z podstawowymi wartościami Unii; brak 
umiejętności politycznych i wiedzy oraz zaangażowania, jeśli chodzi o proponowane 
obowiązki; nierozstrzygnięte problemy czy brak odpowiedzi na pytania dotyczące konfliktu 
interesów lub ewentualnego zamieszania w nadużycia polityczne i prawne”. Ten wspólny 
projekt miał na celu podkreślenie „demokratycznego i prawnego umocowania procesu 
zatwierdzania, w którym przesłuchania stanowią bardzo istotną część ”. Kończył się on 
wezwaniem, by z procesu zatwierdzania „wszystkie instytucje wyciągnęły konsekwencje 
polityczne”, „które mogłyby uwzględniać ustąpienie, przetasowanie tek lub wycofanie.’ 
Następnego dnia po przedłożeniu tego projektu pan Barroso wycofał swój zespół.15 

Na szczęście zaplanowane już były, w niewielkich odstępach czasu, dwa kolejne 
zgromadzenia szefów rządów: podpisanie Konstytucji w Rzymie dnia 29 października i 
zwykłe posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada. Kryzys, jaki wystąpił przy 
zatwierdzaniu Komisji Barroso I, często pojawiał się w dyskusjach. Rada Europejska, 
działając jako Rada na szczeblu szefów rządów, uzgodniła nowy zespół pana Barroso, z 
którego jeden kandydat (Buttiglione) ustąpił, inny został wycofany przez własny rząd (pani 
Udre), a trzeci (Kovacs) zmienił tekę. Dla obu nowych kandydatów (Frattini i Piebalgs), jak 
również dla Kovacsa zorganizowano nowe przesłuchania parlamentarne w dniach 15-16 
listopada podczas sesji plenarnej w Strasburgu.16 W dniu 18 listopada wspólna rezolucja, 
przedłożona przez grupy: EPP, PES, ALDE i UEN, została przyjęta większością 478 głosów 
przeciwko 84 (przy 98 wstrzymujących się). Następnie Komisja Barroso II została 
zatwierdzona stosunkiem głosów 449 do 149 (przy 82 wstrzymujących się) i objęła urząd - z 
trzytygodniowym opóźnieniem - w dniu 22 listopada. 

6. POROZUMIENIE RAMOWE 

Przed ostatecznym głosowaniem, pan Barroso szczegółowo odpowiedział na merytoryczne 
części wspólnej rezolucji, odnoszące się do rewizji Porozumienia Ramowego. Głównym 
rezultatem procedury zatwierdzania przez Parlament Europejski w roku 1999 Komisji 
Prodiego było zawarcie oficjalnego porozumienia ramowego pomiędzy rozpoczynającą 
urzędowanie Komisją a Parlamentem, wynegocjowanego i zatwierdzonego przez Konferencję 

                                                 
15 Wspólny projekt nie został poddany głosowaniu po tym jak pan Barroso ogłosił odwrót, ale z pewnością 
uzyskałby większość, gdyż nie tylko centrolewica, ale także posłowie ze strony ED w grupie EPP-ED, grupa ID 
i kilku posłów niezrzeszonych także zamierzali sprzeciwić się Komisji Barroso I.  
16 Komisje: LIBE oraz JURI ponownie upierały się przy przeprowadzeniu dwóch oddzielnych przesłuchań pana 
Frattiniego. 
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Przewodniczących.17 Porozumienie ramowe opierało się na rezolucji uchwalonej przez 
Parlament jednocześnie z oficjalnym zatwierdzeniem przezeń składu Komisji Prodiego, 
zgodnie z art. 99 ust. 4 [Regulaminu]. Mimo iż porozumienie zajmuje aż dwanaście stron, nie 
ma w nim wzmianki o procedurze powoływania Komisji. Jednak na wniosek Parlamentu 
Komisja, po pewnych trudnościach, zgodziła się na następującą klauzulę dotyczącą ustąpienia 
członka Komisji zgodnie z art. 217 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:- 

10. Komisja zgadza się, aby w przypadku, gdy Parlament Europejski odmówi zaufania 
jednemu z członków Komisji (pod warunkiem udzielenia politycznego poparcia dla 
takiego stanowiska co do treści i formy), przewodniczący Komisji rozważył 
możliwość zażądania od tego członka Komisji złożenia dymisji. 

Komisja zgodziła się ponadto, że w wypadku przetasowania tek, przewidzianego w art. 217 
ust. 2, komisarze, których to dotyczy powinni stawić się przed właściwą komisją Parlamentu 
jak następuje:-  

11. Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje Parlament Europejski o 
wszelkich decyzjach związanych z powierzaniem obowiązków członkom Komisji. W 
przypadku zasadniczych zmian dotyczących obowiązków członka Komisji (na 
przykład powierzenia całkowicie nowej teki albo szerokiego zakresu obowiązków), 
stawia się on przed właściwą komisją na jej wniosek. 

Sformułowanie w ust. 10 Porozumienia Ramowego, dotyczące głosowania nad wotum 
nieufności dla komisarza – „pod warunkiem udzielenia politycznego poparcia dla takiego 
stanowiska co do treści i formy” – może stanowić pewnego rodzaju wskazówkę co do tego, 
czego przynajmniej Komisja Prodiego oczekiwała od Parlamentu w okolicznościach, w 
których stosunki pomiędzy tymi dwoma instytucjami miały osiągnąć etap krytyczny. Należy 
sobie przypomnieć, że Konferencja Przewodniczących przyjęła tę formułę w interesie 
Parlamentu. Przypuszcza się, że chodziło o to, że, po pierwsze, głosowanie musi być 
przeprowadzane dużą – to jest ponadpartyjną – większością, a po drugie, że zarzut nie może 
być wydumany ani błahy. 

Pięć lat później, posłowie do PE powrócili do natarcia. Unia wyjdzie z kryzysu wokół 
zatwierdzania Komisji Barroso z odnowionym porozumieniem ramowym. Kluczowe 
postanowienie rezolucji z dnia 18 listopada 2004 r. przewidywało, że, w przypadku, gdy 
Parlament przegłosuje cofnięcie wotum zaufania dla jednego z członków kolegium, 
„przewodniczący albo żąda ustąpienia tego członka, albo uzasadnia odmowę uczynienia tego 
przed Parlamentem”.18 A zatem odmowa przyjęcia wotum nieufności Parlamentu zagrozi 
przetrwaniu samego Przewodniczącego. Posłowie do PE znaleźli „schody ruchome”, które 
zaprowadzą ich w razie potrzeby do położenia, w którym będą mogli wykorzystać swą 
konstytucyjną „opcję nuklearną” – uprawnienie do odwołania całej Komisji.19  

Żeby to wszystko nie brzmiało zbyt krwiożerczo, w tej grze chodzi o to, by zapewnić 
społeczeństwo, że ktoś odpowiada za kierowanie Europą. Tymi, którzy doprowadzili do tego 
kryzysu, są szefowie rządów krajowych, którzy nie dostarczyli panu Barroso najlepszego z 
możliwych surowca do budowy silnej, niezależnej władzy wykonawczej, której UE 

                                                 
17 Porozumienie Ramowe, uzgodnione dnia 29 czerwca 2000 r., stanowi załącznik XIII do Regulaminu. Stanowi 
ono ulepszoną wersję nieformalnego kodeksu postępowania, przyjętego w roku 1990 i zmienionego w roku 
1995, który ostatecznie zastąpiło.  
18 Patrz załącznik  
19 Art. 201 TWE.  
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potrzebuje. Lenistwo Rady Europejskiej wywołało niezamierzone skutki. Ostateczne skutek 
kryzysu politycznego wokół zatwierdzania nowej Komisji w roku 2004 ma sprawić, że 
rządzenie Unią będzie o wiele bardziej parlamentarne i o wiele mniej prezydenckie. 

7. KONSTYTUCJA 

Parlament i Komisja muszą rozważyć, jakie zmiany mogą być niezbędne w kontekście 
perspektywy wejścia w życie Konstytucji, co, jak się planuje, może nastąpić przed 
powołaniem następnej Komisji w roku 2009.  

Po pierwsze, Konstytucja podbarwia kryteria członkostwa w Komisji. Art. I-26 ust. 4 brzmi: 

„Członkowie Komisji Europejskiej są wybierani ze względu na swe ogólne 
kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osobistości, których 
niezależność jest niekwestionowana.”20 

Główna zmiana, dokonana przez Konferencję Międzyrządową dotyczy metody powoływania 
Przewodniczącego. Art. I-27 brzmi:- 

1. Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu 
stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu swojego kandydata na przewodniczącego 
Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością 
członków wchodzących w jego skład21. Jeśli nie uzyska on wymaganej większości, 
Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, w terminie miesiąca, 
przedstawia nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski 
zgodnie z tą samą procedurą.22 
 
2. Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę 
pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji. Są oni wybierani na 
podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami 
przewidzianymi w art. I-26 ust. 4 i ustęp 6 akapit drugi.  
 
Przewodniczący, minister spraw zagranicznych Unii i pozostali członkowie Komisji 
podlegają kolegialnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Na podstawie 
takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością 
kwalifikowaną. 
 
3. Przewodniczący Komisji:  
 
a) określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania,  
 
b) decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji, zapewniając spójność, skuteczność, 
kolegialność jej działań,  

 
c) mianuje wiceprzewodniczących, innych niż minister spraw zagranicznych Unii, 

                                                 
20 Podkreślenie moje.  
21 Proszę zauważyć, że, w przeciwieństwie do art. 214 ust. 2 TWE, Konstytucja mówi, że przewodniczący jest 
raczej „wybierany” niż „zatwierdzany”, i że ma być teraz wymagana absolutna większość posłów do PE. 
22 Podkreślenie moje.  
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spośród członków Komisji.  
 
Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda.23 Minister 
spraw zagranicznych Unii składa rezygnację zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. I-28 ust. 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda. 

Konstytucja oznacza, że Parlamentowi Europejskiemu nakazuje się, by odgrywał o wiele 
ważniejszą rolę we wstępnym wyborze kandydata na przewodniczącego. Desygnowany 
kandydat na przewodniczącego Komisji, od początku cieszący się poparciem Parlamentu 
Europejskiego, powinien mieć lepsze możliwości niż obecnie pan Barroso, by odrzucić 
nieodpowiednie nominacje do kolegium z Państw Członkowskich. 

Jeśli zatem wcześniejsze zasięganie opinii Parlamentu ma mieć jakiekolwiek znaczenie, i 
zakładając, że tak jak teraz, nowa Komisja ma objąć urząd w dniu 1 listopada, nowy 
Parlament będzie musiał ustalić swoją strategię w odniesieniu do desygnowania tak, aby 
zdążyć przed Radą Europejską w drugiej połowie lipca. Zakładając, że ta końcowa data nie 
ulegnie zmianie, byłoby rzeczą mądrą, przyspieszyć wybory o jeden miesiąc, przenosząc je na 
początek maja („Tydzień Europy”), aby dać Parlamentowi i szefom rządów dość czasu na 
przemyślenie najlepszej kandydatury na przewodniczącego Komisji.24 Instytucje, o których 
mowa, będą ponadto musiały mieć plan na wypadek, gdyby posłowie odrzucili pierwszego 
kandydata Rady Europejskiej. Powinny też postarać się o uzgodnienie bardziej 
ustrukturyzowanej koncepcji tego, co oznaczają wymienione wyżej trzy kryteria: kwalifikacje 
ogólne, zaangażowanie w sprawy europejskie i niekwestionowana niezależność.  

 

8. WNIOSKI 

Obecna procedura zatwierdzania została zaakceptowana nie tylko przez Komisję Europejską i 
Parlament, lecz także przez Radę i Państwa Członkowskie. Jest to ważna operacja dla 
mediów. Jest to legalna procedura o konsekwencjach politycznych. Jak powiedział 
przewodniczący Barroso, procedura zatwierdzania jest o wiele bardziej rygorystyczna niż 
wszelkie rozwiązania dotyczące powoływania rządów poszczególnych krajów. 

Niemniej jednak jasne jest, że w procedurach wiele można jeszcze ulepszyć, jeśli mamy w 
przyszłości zapewnić bardziej sprawiedliwie traktowanie poszczególnych kandydatów, 
bardziej ożywiony dialog pomiędzy Komisją a Parlamentem oraz wyraźniejszy werdykt. W 
każdym razie niezbędna będzie pewna korekta, mająca na celu odzwierciedlenie większych 
uprawnień, jakie uzyska Parlament z chwilą wejścia w życie Konstytucji.  

Komisja Spraw Konstytucyjnych mogłaby wyciągnąć pewne wnioski spośród wymienionych 
poniżej: 

Przygotowanie przesłuchań 

                                                 
23 Proszę zauważyć, że, w przeciwieństwie do tego, co przewidziano w art. 217 ust. 4 TWE, przewodniczący nie 
będzie teraz potrzebował zgody kolegium, aby odwołać jednego z jego członków. 
24 Powrót do pierwotnej, styczniowej daty rozpoczęcia urzędowania Komisji wymagałby w każdym razie zmiany 
prawa pierwotnego, a mianowicie art. 45 Aktu końcowego Konferencji w sprawie Traktatu o Rozszerzeniu, 
2003. 
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1. Należy wyraźniej rozgraniczyć zakresy odpowiedzialności pomiędzy Konferencją 
Przewodniczących Komisji, odpowiedzialną za organizację techniczną, a Konferencją 
Przewodniczących, odpowiedzialną za wyznaczanie kierunku politycznego Parlamentowi 
jako całości, zarówno przed przesłuchaniami, jak i po nich. 

2. Techniczna organizacja przesłuchań powinna rozpoczynać się wcześnie – innymi słowy, 
przed rozwiązaniem ustępującego Parlamentu, pod politycznym przewodnictwem starej 
Konferencji Przewodniczących. 

3. Ideałem byłoby przesunięcie wyborów do Parlamentu Europejskiego na początek maja. 
Jeśli tak się nie stanie, pierwsze spotkania grup politycznych nowego Parlamentu 
powinny się rozpocząć w tygodniu 27. (w ciągu trzech tygodni od czerwcowych 
wyborów), w celu przeprowadzenia przygotowań do oficjalnych konsultacji Parlamentu z 
Radą Europejską w sprawie kandydata na przewodniczącego Komisji.  

4. Liczba pisemnych pytań ogólnych do desygnowanych komisarzy powinna być 
ograniczona i dotyczyć jedynie ich korzyści finansowych oraz zainteresowań 
zawodowych. Liczbę pisemnych pytań dotyczących polityki należy ograniczyć do, 
przykładowo, pięciu na komisję programową. Oznaczałoby to, że żaden kandydat nie 
musiałby odpowiadać łącznie na więcej niż 12 pytań.  

Główna Komisja 

5. Aby zapewnić konsekwencję w sposobie prowadzenia przesłuchań, jak również ich 
spójną ocenę, można by utworzyć w tym celu specjalną komisję ad hoc. Ciało to – 
„Główna Komisja” – liczące od dziesięciu do dwunastu członków (plus zmiennicy), 
składałoby się ze starszych rangą posłów wybranych spośród grup politycznych i przez te 
grupy. Główna Komisja zostałaby utworzona w ramach pakietu konstytuującego, który 
musi zostać uzgodniony pomiędzy grupami politycznymi w lipcu po wyborach. Stali 
członkowie Głównej Komisji uczestniczyliby we wszystkich przesłuchaniach. 

6. Uzupełnienie członków stałych Głównej Komisji stanowiłby przewodniczący oraz 
koordynatorzy odpowiednich komisji programowych. Zarówno stali, jak i rotacyjni 
członkowie Głównej Komisji spotykaliby się w ciągu 24 godzin od zakończenia 
przesłuchania w celu oceny jego rezultatów. Ich tymczasowa ocena byłaby publikowana, 
ale pozostawałaby tymczasowa do czasu końcowego posiedzenia stałych członków 
Głównej Komisji. Uczestnicy tego końcowego posiedzenia przyjmowaliby oceny 
tymczasowe lub dokonywali w nich poprawek w kontekście swej ogólnej oceny całego 
kolegium. 

Sposób prowadzenia przesłuchań 

7. Aby doprowadzić do bardziej ożywionych dyskusji, których uczestnicy będą brani w 
prawdziwy krzyżowy ogień pytań, należałoby odejść od sztywnego stosowania 
określonego czasu wypowiedzi. Wstępne oświadczenia wygłaszane przez kandydatów 
należy ograniczyć do maksimum piętnastu minut. W miarę możliwości, pytania należy 
pogrupować w porządku tematycznym, przy czym każda grupa mogłaby uczestniczyć w 
każdej serii.  

8. Prawo do udziału w debacie podczas pierwszej części przesłuchania mieliby jedynie 
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członkowie Głównej Komisji (zarówno stali, jak i rotacyjni). Aby jednak zachować 
element utożsamiania się z procedurą przez jak największą liczbę posłów do PE, pod 
koniec każdego przesłuchania należy zarezerwować czas na pytania „z sali” dla innych 
członków odpowiednich komisji. Należy stworzyć możliwość ponownego zaproszenia 
kandydata na drugie, krótsze przesłuchanie w przypadku poważnych wątpliwości lub 
nieporozumień. 

9. Osobom mającym przewodniczyć przesłuchaniom należy zaoferować pewne 
przeszkolenie 

10. W Parlamencie Europejskim jeden pokój komisji powinien zostać zaadaptowany dla 
celów przeprowadzania przesłuchań w taki sposób, żeby kandydat miał bezpośredni 
kontakt wzrokowy zarówno z przewodniczącymi, jak i ze zwykłymi członkami komisji. 
(Wskazywałoby to na kształt owalny.) 

11. Nie należy drukować żadnego dosłownego zapisu przesłuchań, ale zaopatrzona w 
odpowiednie indeksy wersja DVD powinna zostać udostępniona przez służby w ciągu 24 
godzin.  

Ujawnianie informacji 

12. Kodeks Postępowania Komisji należy opublikować w bardziej widocznym miejscu na 
stronie internetowej Komisji.  

13. Wszyscy kandydaci powinni zostać poproszeni o ujawnienie swojego członkostwa w 
organizacjach o charakterze innym niż wyznaniowy, takich jak stowarzyszenia 
zawodowe i branżowe, kluby, organizacje charytatywne i inne organizacje pozarządowe. 
Tak jak to ma miejsce obecnie, należy zgłosić wszelkie zajmowane w takich fundacjach 
stanowiska, niewiążące się z otrzymywaniem wynagrodzenia.  

14. Należy zgłosić wszelkie przypadki skazania w sprawach karnych, jak również toczące się 
obecnie postępowania karne.  

Ocena przesłuchań 

15. W ocenie przesłuchań mogłaby pomóc jasno ustrukturyzowana formuła, którą powinna 
kierować się Główna Komisja, podejmując decyzje w następujących kwestiach: 

● kompetencja ogólna 

● zaangażowanie w sprawy europejskie 

● niezależność finansowa i polityczna 

● wiedza z zakresu obszaru obowiązków 

● umiejętność komunikowania się. 

Parlament powinien rozważyć określenie swych kryteriów oceny kandydatów w oficjalnej 
rezolucji, porównywalnej z tą, którą uzgodnił dla powoływania członków Trybunału 
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Obrachunkowego.25 

16. Główna Komisja powinna poddawać pod głosowanie poszczególnych kandydatów tylko 
w ostateczności, jeśli nie uda jej się osiągnąć konsensu w kwestii oceny jakościowej. Swe 
ostateczne sprawozdanie powinna wysłać za pośrednictwem przewodniczącego do 
Konferencji Przewodniczących.  

17. Parlament powinien rozważyć, czy, a jeśli tak, to, w jaki sposób, nadać wartość ilościową 
wymogowi zawartemu w art. 10 porozumienia ramowego, by występować przeciwko 
pojedynczemu komisarzowi „co do treści i formy”. Stosowna mogłaby być na przykład 
większość absolutna. W każdym razie artykuły 98 i 99 Regulaminu Parlamentu będą 
musiały być zrewidowane w celu odzwierciedlenia postanowień Konstytucji. 

 

9. ZALECENIA Komisja proszona jest o wymianę poglądów na temat niniejszego 
dokumentu roboczego; rozważenie sporządzenia sprawozdania na ten temat; oraz rozważenie 
zainicjowania we właściwym czasie stosownych zmian w Regulaminie Parlamentu. 

                                                 
25 Dz. U. C 337 z 21 grudnia 1992 r. 
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ZAŁĄCZNIK 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia nowej Komisji 

18 listopada 2004 r. 

Parlament Europejski, 

–   uwzględniając głosowanie w dniu 22 lipca 2004 r., w drodze którego wybrano pana Barroso na 
przewodniczącego Komisji, 

–   uwzględniając oświadczenia, wygłoszone przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji do Parlamentu 
Europejskiego w lipcu 2004 r. i w dniach 26 i 27 października 2004 r., a także do Konferencji Przewodniczących 
w dniach 21 października 2004 r. i 5 listopada 2004 r., 

–   uwzględniając pisemne i ustne oświadczenia, złożone przez każdego desygnowanego komisarza podczas 
przesłuchań, zorganizowanych przez komisje parlamentarne, oraz oceny kandydatów sporządzone przez 
przewodniczących komisji po przesłuchaniach, 

–   uwzględniając decyzję nowo wybranego przewodniczącego Barroso z dnia 27 października – po ocenie 
przesłuchań i debacie w Parlamencie Europejskim – o wycofaniu nowej Komisji zaproponowanej Parlamentowi, 

–   uwzględniając oficjalne przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego propozycji nowej Komisji 
w dniu 5 listopada 2004 r. przed Konferencją Przewodniczących oraz jego oświadczenie z dnia 17 listopada 
2004 r. przed Parlamentem Europejskim, 

–   uwzględniając przesłuchania dodatkowe przeprowadzone w dniach 15 i 16 listopada 2004 r. przez komisje 
parlamentarne i oceny desygnowanych komisarzy po tych przesłuchaniach, 

–   uwzględniając aktualne porozumienie ramowe dotyczące stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
Komisją, zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących w dniu 29 czerwca 2000 r.,  

–   uwzględniając art. 214 Traktatu WE, 

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, 

–   uwzględniając artykuły 99 i 103 swego Regulaminu, 

A.   mając na uwadze, że art. 213 ust. 1 Traktatu stanowi, iż Komisja ma się składać z członków, „wybieranych 
ze względu na swoje ogólne kwalifikacje, których niezależność jest niekwestionowana”, 

B.   mając na uwadze, że niezmiernie ważne jest, by Komisja była w stanie służyć wspólnemu interesowi w Unii 
Europejskiej, zważywszy na stojące przed nami wyzwania, w celu uczynienia Europy czołowym światowym 
graczem wspierającym pokój, bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny,  

C.   mając na uwadze, że w tym kontekście, niezależność, brak uprzedzeń narodowych i bezstronność, pełne 
poszanowanie wartości i celów UE oraz brak konfliktów interesu stanowią kluczowe elementy przy zdobywaniu 
zaufania obywateli Europy, 

D.   mając na uwadze, że Parlament sformułował rozmaite zastrzeżenia w stosunku do pewnych kandydatów na 
komisarzy i wyraził swe rozczarowanie brakiem wiedzy zawodowej i fachowości, wykazanym przez niektórych 
z nich, 

1.  Z zadowoleniem przyjmuje demokratyczną i prawną zasadność procedury zatwierdzania oraz niezmiernie 
istotny wkład, jaki wnosi ona do budowania tak dobrych stosunków roboczych między Komisją a Parlamentem, 
jakich Unia potrzebuje; 

2.  Z zadowoleniem przyjmuje kroki, podjęte przez nowo wybranego przewodniczącego, gdy zaprezentował 
nowy skład Komisji w dniu 4 listopada 2004 r.; żałuje jednak, że nie znaleziono dotąd żadnego istotnego 
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rozwiązania potencjalnych problemów, dotyczących konfliktów interesu; żąda zatem podjęcia pilnych kroków 
na rzecz szczegółowego określenia procedur, zgodnie z którymi ma być stosowany kodeks postępowania; 

3.  Oczekuje, że konkretne zobowiązania, poczynione przez nowo wybranego przewodniczącego Barroso 
podczas plenarnego posiedzenia w dniu 26 października 2004, dotyczące aktywnej ochrony i promowania praw 
podstawowych, równych szans i walki z dyskryminacją przez jego Komisję będą w pełni wcielane w życie przez 
nową Komisję, i będzie ich wcielanie w życie uważnie śledzić; 

4.  Wzywa do jak najszybszej rewizji i aktualizacji Porozumienia Ramowego pomiędzy Parlamentem 
Europejskim i Komisją, regulującego stosunki dwustronne pomiędzy tymi dwiema instytucjami, w oparciu o 
zobowiązania, poczynione w imieniu nowej Komisji przez jej nowo wybranego przewodniczącego, pana 
Barroso; 

5.  Wzywa, w świetle owych zobowiązań, do uwzględnienia w owym porozumieniu następujących kwestii: 

a) jeśli Parlament zagłosuje za cofnięciem votum zaufania (pod warunkiem udzielenia politycznego poparcia dla 
takiego stanowiska co do treści i formy) dla jednego z członków Komisji, przewodniczący Komisji poważnie 
rozważy, czy powinien zażądać od tego członka złożenia dymisji; przewodniczący albo żąda ustąpienia tego 
członka, albo uzasadnia odmowę uczynienia tego przed Parlamentem; 

b) w przypadku dymisji, komisarz zastępujący członka, który ustąpił nie stawia się przed Parlamentem ani Radą 
w tym charakterze do czasu zatwierdzenia jego nominacji przez normalną procedurę parlamentarną 
(przesłuchanie i głosowanie na posiedzeniu plenarnym); 

c) jeśli przewodniczący dokona przetasowania tek w Komisji podczas jej kadencji, ta sama procedura jest 
stosowana do komisarzy, których ono dotknęło; 

d) przewodniczący Komisji jest w pełni odpowiedzialny za zidentyfikowanie konfliktu interesów, który czyni 
komisarza niezdolnym do wykonywania jego obowiązków; podobnie przewodniczący odpowiada za wszelkie 
późniejsze działania, podjęte w tych okolicznościach; 

e) wieloletni program pracy Unii sporządza Komisja w oparciu o bliską współprace i koordynację z 
Parlamentem Europejskim i jego organami; 

f) zapewnienie obecności Komisji podczas posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego 
jest dla komisarzy priorytetem; uzgodniono, że Komisja informuje Parlament Europejski niezwłocznie, najlepiej 
na posiedzeniu plenarnym, o swych decyzjach, propozycjach i inicjatywach; 

g) w kontekście toczącego się dialogu z Parlamentem Europejskim, przewodniczący Komisji i 
wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stosunki między instytucjami ustanawia i utrzymuje regularny kontakt z 
Konferencją Przewodniczących; 

h) zobowiązanie do dalszych działań, jeśli Parlament zażąda od Komisji przedłożenia projektu legislacyjnego 
zgodnie z art. 192 Traktatu; w każdym razie, Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o działaniach, 
jakie zamierza podjąć w odpowiedzi na stanowiska przyjęte przez Parlament, zwłaszcza jeśli Komisja nie 
zamierza ich rozwijać; 

i) rewizja rozporządzenia (WE) nr 1049/2001(1) w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, w celu 
zdefiniowania lepszych zasad w sprawie przejrzystości przygotowawczych prac legislacyjnych, procedury 
komitologii i wdrażania ustawodawstwa UE w Państwach Członkowskich oraz dokumentów poufnych; 

j) kodeks postępowania dla komisarzy zostanie wysłany Parlamentowi Europejskiemu w celu zasięgnięcia jego 
opinii, która zostanie wzięta pod uwagę; 

k) Komisja podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić lepsze poinformowanie Parlamentu Europejskiego 
zarówno o ustawodawstwie Unii Europejskiej, jak i o porozumieniach międzynarodowych natychmiast po 
podjęciu negocjacji; 

6.  Zobowiązuje swojego Przewodniczącego, by przekazał niniejszą rezolucję Radzie i nowej Komisji. 

(1) Dz. U. L 145, 31.5.2001, str. 43. 

http://www2.europarl.ep.ec/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0063+0+DOC+XML+V0//EN&LEVEL=3&NAV=X
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