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Povzetek 

Odbor za ustavne zadeve je ob upoštevanju sedanjega spora v zvezi z imenovanjem nove 
Komisije določil poslanca EP Andrewa Duffa, da pregleda potek predstavitev.  

Njegov delovni dokument ugotavlja, da je sedanji postopek kljub pomanjkljivostim veljaven.  

„Trenutni odobritveni postopek sta sprejela Komisija in Parlament ter tudi Svet in 
države članice. To je pomembna naloga za medije. Je zakonit postopek s političnimi 
posledicami. Po besedah predsednika Barrosa je postopek za odobritev veliko strožji 
kot so zadeve v zvezi z imenovanjem državnih vlad. Kljub temu je jasno, da je 
postopke mogoče še precej izboljšati, če hočemo v prihodnje zagotoviti višjo stopnjo 
poštenosti med kandidati, trdnejši dialog med Komisijo in Parlamentom ter ostrejšo 
sodbo.“ 

 
Poročilo kritizira določbe Pogodbe o imenovanju Komisije kot „karakteristično prezapletene“. 
Ugotavlja pomanjkljivosti v poslovniku Evropskega parlamenta.  
 
Avtor dvomi v togo obliko ustnega dela predstavitev in predlaga, da se zahteva trdnejši 
politični dialog, da bi lahko poslanci EP vplivali na oblikovanje programa nove Komisije. 
Ugotavlja, da je nekaj ustnih predstavitev privedlo do nekaterih površnosti. 
 
G. Duff dvomi v vrednost pisnih vprašanj, ker naj bi bila splošna vprašanja preveč nejasna, da 
bi lahko bila uporabna, vprašanja politike pa preveč tehnična. 
 
Poročilo kritizira odsotnost „usklajenega postopka, ki bi zagotovil horizontalen pregled izidov 
predstavitev“, in ugotavlja, da Parlament nima zagotovljenega mehanizma za prepoznavanje 
politične usmeritve prihodnje Komisije. Pisma z ocenami so vsebovala „neenako obliko, 
različne pristope in dvoumna sporočila“.  
 
Avtor navaja več daljnosežnih predlogov za reformo sistema, zlasti ustanovitev posebnega 
velikega odbora za izvedbo prihodnjih predstavitev. Vztraja pri višjih standardih razkritja. 
 
Parlament bo na podlagi Ustave pridobil več pooblastil, pomembno pa je, da so njegovi 
postopki za odobritev zadostni za opravljanje novih nalog. G. Duff predlaga prestavitev 
evropskih parlamentarnih volitev na maj 2009, kar bi poslancem EP po želji predsednika 
omogočilo več časa za pripravo na posvetovanja z Evropskim svetom.  
 

__________________________ 
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Kako Evropski parlament potrjuje Evropsko komisijo 

Odbor za ustavne zadeve se je odločil, da pregleda postopek, s katerim Evropski parlament 
potrdi novo Komisijo. 

1. POGODBA V TEORIJI IN PRAKSI 

Primerno je opozoriti, da je sedanji postopek, določen v pogodbah – nedavno revidiranih s 
pogodbo iz Nice – karakteristično prezapleten. Evropski parlament je na zaporednih 
medvladnih konferencah zavzeto zagovarjal, da je Komisija deležna dvojne legitimnosti, saj 
jo imenujeta Evropski svet in Evropski parlament, katerima je tudi odgovorna.1 To je privedlo 
do napetosti med Parlamentom in državami članicami, napetosti, ki so se ponovno pojavile v 
Konvenciji.  

Maastrichtska pogodba daje Parlamentu pravico do posvetovanja o imenovanju predsednika 
Komisije in potrditev z glasovanjem o kolegiju kot celoti.2 Amsterdamska pogodba je 
pooblastila Parlamenta v zvezi z odobritvijo razširila na predsednika.3 Pogodba iz Nice je 
pooblastila Parlamenta pustila vsebinsko nespremenjena, vendar pa je Svetu na ravni vodij 
vlade omogočila, da se namesto z glasovanjem po načelu soglasja odloča z glasovanjem po 
načelu kvalificirane večine.4  

Iz obstoječe pogodbe je razvidno, da Evropski parlament pravzaprav ne „izvoli“ Komisije. V 
letu 2004 se je dogajalo naslednje. Evropski svet je po evropskih parlamentarnih volitvah 
junija, čeprav s prvotnim nesoglasjem, imenoval Joséja Manuela Duraa Barrosa. Julija, ko se 
je sestal novi Parlament, se je g. Barroso srečal s Konferenco predsednikov in se udeleževal 
srečanj poslanskih skupin. Po tem ko so slišali njegovo izjavo in po daljši razpravi, ki je 
trajala dva dni, je Parlament odobril (s tajnim glasovanjem) kandidaturo g. Barrosa za 
predsednika.5 Svet je nato s kvalificirano večino in sporazumno z g. Barrosom sprejel seznam 
oseb, ki so jih predlagale države članice. Teoretično bi g. Barroso lahko zavrnil kandidata. V 
resnici pa je poskušal vplivati na sprejemanje odločitev številnih ministrskih predsednikov, še 
posebno v zvezi s spolom. V prizadevanju, da bi v Komisijo pritegnil več žensk, jim je 
obljubil boljša delovna mesta. Čeprav so njegove pristojnosti pri izbiranju sodelavcev 
omejene – kar je g. Barroso imenoval „zmenek na slepo“ – pa lahko predsednik odloča pri 
razpolaganju s področji dela in odgovornosti Komisije.6  

Čeprav predsednik ne more svobodno izbrati članov svoje Komisije, pa ima po Pogodbi iz 
Nice pravico do imenovanja (ali razrešitve) podpredsednikov in vztrajanja pri odstopu 

                                                 
1 Pravico do investiture je najprej zahtevala Evropska parlamentarna skupščina že novembra 1960 (poročevalec: 
Maurice Faure). Parlament je prvič glasoval za potrditev Thornove Komisije leta 1979. Po Deklaraciji iz 
Stuttgarta iz leta 1983 je Delorsova Komisija pred prisego pred Sodiščem počakala na mnenje Parlamenta. 
2 Člen 158.2 PES. Ta postopek je bil uporabljen za prihajajočo Santerjevo komisijo leta 1994.  
3 Člen 214.2 PES. Ta postopek je bil uporabljen za prihajajočo Prodijevo komisijo leta 1999.  
4 Spremenjeni člen 214.2 PES. Ta postopek je v uporabi za prihajajočo Barrosovo komisijo.  
5 Med zaključkom razprave in glasovanjem je bila celo krajša prekinitev za prilagoditev skupin. Na glasovanju 
22. julija jih je 413 glasovalo za, 251 proti, 44 pa se jih je vzdržalo. To je primerljivo z volitvami Romana 
Prodija maja 1999, s 392 glasovi proti 71, 41 se jih je vzdržalo. Tajno glasovanje je bilo uvedeno šele s 
spremembo poslovnika leta 2002.  
6 Člen 217.2 PES.  
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katerega koli člana Komisije „z odobritvijo kolegija“.1 Komisija odloča o takšnih vprašanjih z 
navadno večino. Ti popravki so bili uvedeni po aferi z zobozdravnikom ge. Cresson. V času 
Prodijeve Komisije se je izpostavilo vprašanje politične odgovornosti posameznih komisarjev, 
ne le v smislu afere Eurostat. Med predstavitvami Barrosove Komisije je pridobilo vprašanje 
navzkrižja interesov nov pomen. Zato je razumljivo, da so nekateri poslanci EP zavzeto 
poudarjali pomembnost uvedbe pravice do odpustitve. Špekulacije o prostozidarstvu in 
nedavno razkritje prejšnje obsodbe g. Barrota so pozornost preusmerile na potrebo po jasnem 
razkrivanju. Z vsakim škandalom se pravila bližajo neizogibni poostritvi. Evropski 
parlamentarni pregled Komisije – najstrožji med postopkom odobritve – uvaja, kljub široki 
vrzeli na področju politične kulture po vsej celini, evropske normative odgovornosti, ki 
zahtevajo visoke standarde odkritosti, poštenosti in pravičnosti. Povsem primerno je, da se pri 
evropskem povezovanju na področju demokracije upoštevajo največji skupni faktorji in ne 
najmanjši skupni imenovalci.  

2. POSLOVNIK PARLAMENTA 

Parlament je leta 1993 v zvezi z imenovanjem Komisije uvedel poslovnik za zapis novih 
pooblastil na podlagi Maastrichtske pogodbe. Zaradi skladnosti z velikim povečanjem vloge 
Parlamenta in s spremembami pogodbe je bil poslovnik leta 1996, 1999 in 2002 spremenjen.  

Člen 98 ureja izvolitev predsednika Komisije. Njegova sedanja različica pravi: – 

1. Ko Svet doseže dogovor v zvezi s kandidaturo za predsednika Komisije, pozove 
predsednik kandidata, da predloži izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične 
smernice. Izjavi sledi razprava.  

Svet je povabljen k sodelovanju v razpravi. 

2. Parlament potrdi kandidaturo ali jo zavrne z večino oddanih glasov.  

Glasovanje je tajno. 

3. Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter njega in novoizvoljenega 
predsednika Komisije pozove, da soglasno predlagata kandidate za različna mesta 
komisarjev. 

4. Če Parlament kandidature ne potrdi, predsednik pozove Svet, da predlaga novega 
kandidata. 

V primeru g. Barrosa je ta postopek potekal natanko tako, kot je zapisano, s to izjemo, da je 
Svet odklonil sodelovanje v julijski razpravi.  

Parlament je zavestno posnemal način predstavitev Kongresa ZDA, čeprav se ta razlikuje od 
evropske tradicije.2 Sedanji različici člena 99 v zvezi z izvolitvijo ostalih članov Komisije 
pravita: – 

1. Predsednik po posvetovanju z novoizvoljenim predsednikom Komisije pozove 
                                                 
1 Člen 217.3–4 PES.  
2 Glej oddelek 5 spodaj. 
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kandidate, ki sta jih novoizvoljeni predsednik Komisije in Svet predlagala za različna 
mesta komisarjev, da se glede na svoja predvidena področja pristojnosti predstavijo 
ustreznim odborom. Te predstavitve so javne. 

2. Odbor kandidata povabi, da predloži izjavo in odgovarja na vprašanja. 

3. Novoizvoljeni predsednik predstavi kolegij komisarjev in njihov program na seji 
Parlamenta, na katero je vabljen celotni Svet. Izjavi sledi razprava. 

4. Ob zaključku razprave lahko vsaka politična skupina ali najmanj sedemintrideset 
poslancev vloži predlog resolucije. Uporabi se člen 103(3), (4) in (5).  

Parlament po glasovanju o predlogu resolucije Komisijo izvoli ali zavrne z večino 
oddanih glasov. 

Glasuje se poimensko. 

Parlament lahko glasovanje preloži na naslednjo sejo. 

5. Predsednik obvesti Svet o izvolitvi ali zavrnitvi Komisije. 

6. Zadevni komisarji so v primeru sprememb področja dela in odgovornosti med 
trajanjem mandata Komisije pozvani, da se predstavijo odborom, ki so pristojni za 
njihova področja. 

Opaziti je mogoče, da je poslovnik v zvezi s predstavitvami nekoliko nenatančen.1 

3. PREDSTAVITVE 

Uradna zaslišanja vseh prihodnjih komisarjev, z izjemo imenovanega predsednika, v 
Parlamentu so v skladu s poslovnikom potekala med 27. septembrom in 11. oktobrom. 
Zaslišanja so prvič potekala leta 1994 in nato spet leta 1999. Maja leta 2004 so bila ponovno 
izvedena za deset novih komisarjev iz držav pristopnic.  

Zadnja zaslišanja je organizirala Služba Evropskega parlamenta za usklajevanje zakonodaje, 
skupna služba Generalnega direktorata za notranjo in zunanjo politiko pod okriljem 
Konference predsednikov odborov (CPC). Konferenca predsednikov se je pridružila šele ob 
koncu priprav. V preteklo prakso sta bili vneseni dve večji spremembi, in sicer v zvezi z 
razporeditvijo v prostoru in v zvezi z obliko spraševanja. Odločili so se za izmenična 
vprašanja, pri katerih mora kandidat odgovoriti takoj, poleg tega morajo vsi člani vsakega 
odbora – to je vsi poslanci EP! – dobiti možnost, da postavijo vprašanje. Konferenca CPC je 
kot smernico predlagala, da vsako vprašanje in vsak odgovor, vključno z dodatnim 
vprašanjem in odgovorom, trajata pet minut in da je čas za govor namesto bolj prilagodljivega 
(in meritokratskega) načina, značilnega za seje odborov, razdeljen v skladu s formulo 
D'Hondt, ki se uporablja na plenarnih zasedanjih. Zaradi tako velikega števila govorcev je 

                                                 
1 V členu 99 so tudi neuresničljive želje: veselimo se dneva, ko bo celoten Svet sodeloval pri razpravi 
Parlamenta. Neustrezen se zdi tudi poziv, da predsednik predstavi program Komisije. V resnici bo moral g. 
Barroso, tako kot g. Prodi pred njim, s svojo predstavitvijo delovnega programa počakati do novega leta, ko se 
bo nov kolegij že namestil. To je smiselno in bi se moralo pravilno izražati v poslovniku Parlamenta. 
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vsaka predstavitev trajala tri ure, česar so se držali zelo natančno, čeprav potem ni bilo dovolj 
časa za zaslišanja manj sposobnih kandidatov.1  

Ustni del predstavitev 24 kandidatov je organiziralo 18 parlamentarnih odborov, pogosto v 
sodelovanju z drugimi odbori, ki so imeli podobne področne odgovornosti. Dovoljene so bile 
tri stopnje sodelovanja: popolna skupna seja, delna skupna seja ali pomožna delegacija. Pri 
sodelovanju med odbori pa je bilo tudi nekaj težav: če ni prišlo do zadovoljivega dogovora, se 
je pojavila nevarnost razdrobitve predstavitve. Edina izjema dogovorjenega pravila, da ima 
vsak kandidat eno predstavitev, je bil Rocco Buttiglione, ki je moral imeti še drugo 
devetdesetminutno predstavitev zaradi spora v zvezi s področjem delovanja med 
predsednikom Odbora za državljanske svoboščine in predsednikom Odbora za pravne zadeve.  

Vsak kandidat za Komisijo je moral Komisiji (ne pa tudi Parlamentu) predložiti izjavo o 
svojih finančnih in strokovnih interesih, te pa so bile nato objavljene na spletni strani 
Komisije.2 Poslanci EP pa niso imeli dostopa do vseh teh izjav v obliki priloge h Komisijinim 
pravilom o ravnanju.  

Pred ustnimi predstavitvami je vsak kandidat od Parlamenta prejel veliko število pisnih 
vprašanj. Poslovnik Parlamenta pisnih vprašanj sploh ne omenja, niti ne omenja, kaj je njihov 
namen, na kaj se osredotočajo ali kaj obsegajo. Odgovarjanje na pisna vprašanja je veliko 
uradnikov Komisije zaposlilo kar za nekaj tednov. Neposredna vpletenost kandidatov za 
Komisijo v ta postopek ni bila vedno samoumevna. Poleg tega je med ustnimi predstavitvami 
postalo očitno, da si vsi poslanci EP niso vzeli časa in prebrali odgovorov. Vprašanja so bila 
razdeljena na dva dela: 16 splošnih vprašanj, ki so jih postavili vsakemu kandidatu, čemur je 
sledilo nedoločeno število posebnih vprašanj o politiki. Splošna vprašanja so bila preveč 
nejasna, da bi lahko bila pomembna, in so v vsakem primeru od Komisije zahtevala pozorno 
usklajene odgovore; vprašanja o politiki so se pogosto poglabljala v podrobnosti, kar je bilo 
neprimerno na začetku mandata Komisije in preden je kolegij vsebinsko oblikoval svoj 
prihodnji delovni program. Čeprav jih je Konferenca CPC poskušala omejiti, je število 
vprašanj o politiki od kandidata do kandidata nihalo med 6 in skoraj 30. Večina odborov je 
začela delati osnutek vprašanj že julija, preden se je te težave lotila Konferenca CPC. 
(Naknaden izbor vprašanj, ki so jih odbori že izvolili, bi bil zelo občutljiva naloga.)  

Poslovnik tudi ne omenja organizacije, urnika, izvajanja in ocenjevanja samih predstavitev. 
Določena niso nobena objektivna merila ali posebni postopki. Odbori ne prejmejo nobenih 
napotkov o tem, kaj naj iščejo pri kandidatih za Komisijo, v smislu razmerja med političnimi 
spretnostmi, strokovnimi izkušnjami in tehničnim znanjem. Tudi ni nobenega sistematičnega 
mehanizma za ocenjevanje njihovih odzivov na splošna vprašanja o politiki. Izjava o 
finančnih interesih in drugih interesih v zvezi z zahtevami Komisije ni omenjena. Najslabše 
pa je, da ni nobene določbe o usklajenem postopku, ki bi zagotovil horizontalen pregled izida 
zaslišanj.  
                                                 
1 Triurna predstavitev je bila precej naporna psihična in fizična izkušnja za veliko udeležencev, vključno z 
avtorjem tega delovnega dokumenta, kateremu so pri poslušanju predstavitev pomagali Wolfgang Leonhardt in 
Einars Punkstins iz sekretariata Odbora za ustavne zadeve (AFCO) ter njegov svetovalec Guillaume 
McLaughlin.  
2 Kljub skrbni preučitvi finančnih interesov kandidatov za Komisijo ni nikakršnega varnostnega preverjanja 
novoimenovanih ministrov, ki bi bil primerljiv s preverjanjem, ki ga izvaja večina držav članic. Ker EU nima 
učinkovitega varnostnega aparata, bi se Komisija morala zanašati na neskladne in dolgotrajne postopke za 
nacionalno varnostno potrdilo. Odločila se je, da tega ne naredi.  
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Po pričakovanjih je bilo izvajanje ustnega dela različno. Nekateri predsedniki so merili čas ter 
vsako vprašanje in odgovor omejili na pet minut, ne glede na vsebino. Tak mehaničen pristop 
je postopek spremenil v golo površinskost. Drugim predsednikom je uspelo ločiti vprašanja 
po temah in s tem preprečiti, da bi posamezni poslanci postavili dve ali tri obsežna in 
zapletena vprašanja hkrati. Nekateri so celo dopustili, da se je razvil bolj političen dialog, ter 
spodbujali dodatna vprašanja. Nekateri drugi poslanci pa so dodana vprašanja izkoristili za 
odprtje povsem nove teme. 

Pri nekaterih predstavitvah so v škodo splošne evropske perspektive v preveliki meri 
prevladovala vprašanja sodržavljanov o državnih politikah. Druge predstavitve so se 
osredotočile na težka in osebna etična vprašanja, s katerimi so se izpostavile velike kulturne 
razlike na podlagi EU. 

Čeprav je na vsaki predstavitvi vsak član odbora postavil eno vprašanje, sta se ena ali dve 
predstavitvi zaključili s prostim postavljanjem vprašanj, kar je omogočilo še več političnih in 
celo nepričakovanih vprašanj. Najuspešnejše so bile tiste predstavitve, na katerih so poslanci 
EP zavedno poskušali vplivati na politiko prihodnje Komisije s predlogi o strateški pripravi na 
predstavitve v imenu vsaj nekaterih poslancev.  

Na prejšnjih predstavitvah je imenovani komisar sedel poleg predsedujočega, sekretariat 
odbora pa na podiju. Tokrat pa je sedel sama na dvignjenem odru pred podijem. Ta postavitev 
pa je kljub izboljšavi izzvala tudi kritike.1 Kandidati so bili s hrbtom obrnjeni proti 
predsedniku in podpredsednikom odborov, kar je bilo nevljudno in neprimerno.  

4. URADNA PISMA Z OCENAMI 

Dobesedni zapisniki predstavitev zaradi logističnih razlogov niso bili pripravljeni. Namesto 
tega je vsak odbor pripravil osnutek uradnega pisma z oceno izida predstavitve. Konferenca 
predsednikov odborov je poskušala v svojih smernicah v pismih zajeti osebne sposobnosti 
kandidata, njegovo zmožnost sodelovanja s Parlamentom in njegove sposobnosti na 
ustreznem področju politike. V pismu naj bi se zabeležila vsaka izrecna politična obveznost – 
po možnosti neproduktivna postavka, ki je ovirala kandidate. Tako se je v pisma zabeležilo, 
ali ima kandidat smisel za humor in ali zna dobro komunicirati. Vsa so tudi poskušala oceniti 
pripravljenost kandidatov.  

Leta 1999 so pisma zaupno poslali predsedniku Konference predsednikov odborov še preden 
je telo poslalo pisma s priporočilom predsedniku Parlamenta, je izvedlo njihov horizontalni 
pregled.2 Leta 2004 so postopek pregleda v klirinški hiši Konference CPC preskočili in 
predsednik odborov je pisma poslal predsedniku Parlamenta neposredno, vendar še vedno 
navidezno zaupno.  

13. oktobra je pisma prejela Konferenca predsednikov in jih brez pripomb poslala gospodu 
Barrosu z vabilom, da se nanje odzove. Istočasno so pisma objavili na spletni strani 
Parlamenta. Med priporočili odborov za 24 kandidatov so bila tri pridržana, dve pa zavrnjeni. 
Opazovalci namigujejo, da bi štirje ali pet drugih kandidatov prejelo ne preveč pohvalno 
pisno obvestilo, če bili vsi kandidati deležni enake obravnave.  

                                                 
1 Vse v sobi brez oken 1A2. Dodeljena je bila sejna soba (3C50), ki je bila vedno polna lobistov in pomočnikov.  
2 Na zahtevo Konference predsednikov v skladu s členom 26 Poslovnika.  
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Pomanjkanje pravil v zvezi s časovnim razporedom je sprožilo dodatno nezaupanje, ker je 
predsednik enega odbora na prepričevanje neke stranke zavlačeval pripravo pisma, dokler ni 
videl pisma, ki ga je pripravil predsednik odbora druge stranke.  

Zaupnost pisem je prav tako sporna. Mediji so se zelo zanimali za predstavitve. Poskus 
ohranjanja zaupnosti je vzpodbudil medije, da so javnosti posredovali (morda izkrivljene) 
različice resnice. Skoraj neverjetno bi bilo, da bi lahko ohranjali popolno zaupnost 17 dni od 
začetka predstavitev do srečanja Konference predsednikov: in to se res ni zgodilo. 

Ko je bila razkrita vsebina pisem odborov, so bili razkriti tudi njihovi različna oblika, različni 
pristopi in dvoumna sporočila. V primeru g. Buttiglioneja sta prispeli od dveh odborov, ki sta 
se prepirali za njegovo področje dela in delovanja, dve protislovni pismi. Bolj ko se je 
postopek odobritve razvijal, več je bilo poslancev EP, ki so izražali pomisleke o sistemu, ki 
jim ne daje pravice glasovanja o posameznih kandidatih ali potrjevanja nove Komisije.  

Jasno je, da igra Konferenca predsednikov ključno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli tam, kjer 
Pogodba ali poslovnik molčita. Opazi se lahko, da so členi poslovnika v zvezi z vlogo 
Konference predsednikov pri imenovanju Komisije v najboljšem primeru nejasni. Člen 24.2 
pravi, da je Konferenca „telo, pristojno za odnose z drugimi institucijami in organi Evropske 
unije“. V Konferenci predsednikov, ki se navadno sestaja na zaprtih sejah, prevladujejo, kot 
vemo, strankarske obravnave. Konferenca predsednikov bo v najboljšem primeru zelo težko 
objektivna, če je kateri koli kandidat predmet posebno hudih kritik. V zvezi s kandidaturo g. 
Buttiglioneja lahko v sedanjih okoliščinah obžalujemo, da Parlament ni vzpostavil 
zagotovljenega mehanizma za posamično ali skupinsko ocenjevanje kakovosti splošnega 
delovanja kandidatov za Komisijo. Še danes je edino uveljavljeno merilo za imenovanje 
članov Komisije člen 213.1 Pogodbe, ki določa:  

„Komisija ima 20 članov, ki so izbrani na podlagi njihove splošne usposobljenosti in 
katerih neodvisnost je nedvomna.“ 

5. SVETOVANJE IN SOGLASJE 

Evropski parlament lahko „z glasovanjem potrdi“ Komisijo, ki jo imenuje Svet. Glasovanje 
Parlamenta še ni konec zadeve. Potem ko Komisijo potrdi Parlament, jo formalno imenuje še 
Svet z glasovanjem po načelu kvalificirane večine. Ta zadnja faza postopka je povsem 
formalna in se ohranja v Pogodbi samo zaradi zagotavljanja občutka pomembnosti Sveta.  

Dejstvo, da Evropski parlament ne more zavrniti posameznih komisarjev, je opazna razlika 
med EU in ZDA. V ZDA je vloga Senata v postopku potrditve določena z Ustavo. Člen II, 
oddelek 2 določa, da predsednik „imenuje in na predlog in s privolitvijo Senata določi visoke 
vladne uradnike“. Senat Združenih držav v ameriškem sistemu svetovanja in soglasja ne 
poskuša kritično oceniti kandidatov, ampak z glasovanjem preprosto sprejme ali zavrne 
imenovanje. (Senat, ki mora delovati po strogem časovnem razporedu, lahko v nekaj dneh 
ponovno preuči odločitev, če je tako predlagal senator, ki je glasoval tako kot večina.) Razen 
če Senat odloči drugače, je glasovanje javno. (Tudi v izjemnih okoliščinah zaprtega 
glasovanja se lahko vsak senator odloči in objavi svojo glasovalno odločitev.)1 Če bo ustava 
EU, v primerjavi s privlačno preprostostjo ameriškega sistema, še naprej vztrajala na 
                                                 
1 Člen XXXI stalnega poslovnika Senata.  
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skupinski in ne na posamični odobritvi Komisije, se bo moral Evropski parlament še naprej 
posvetovati v zvezi s posameznimi kandidati, če bo želel oblikovati svoje končno, skupinsko 
soglasje. To pa ne pomeni nujno, da Parlament ne more slediti pristopu Senata pri oblikovanju 
stališč o posameznih članih kolegija z glasovanjem namesto z utemeljitvijo.  

V tej zadevi, ki je sledila predstavitvi kolegija g. Barrosa Parlamentu 26. oktobra, so različne 
politične skupine vložile predloge resolucije na podlagi člena 99.4. Ti predlogi so vsebovali 
posebne neugodne sklice na posamezne kandidate za Komisijo. Da bi preprečili povračilne 
ukrepe na strankarskih izhodiščih, so nato pripravili skupni predlog resolucije, ki ni vseboval 
osebnih sklicev. Skupni predlog so vložile skupine PSE, ALDE, Zeleni/ALE in GUE/NGL. 
(G. Barroso je iz družine PPE – Evropske ljudske stranke (krščanskih demokratov) in 
Evropskih demokratov.) Bistveni odstavki kratkega predloga so označili „različna vprašanja 
Parlamenta v zvezi s potrjevanjem nekaterih kandidatov“ kot „politična prepričanja, ki 
nasprotujejo osnovnim vrednotam Unije; pomanjkanje političnih spretnosti in znanja ter 
obveznost v zvezi s predlaganim področjem dela in odgovornosti; nerešene težave ali 
neodgovorjena vprašanja v zvezi z navzkrižjem interesov ali morebitnimi vpletenostmi v 
politične in pravne prestopke“. Skupni predlog je poskušal poudariti „demokratično in pravno 
veljavnost postopka odobritev, katerega ključni del so predstavitve“. Zaključuje se s 
poudarkom, da imajo iz postopka odobritve „vse institucije politične posledice“, „kar lahko 
vključuje odstop, prerazporeditev ali umik“. Dan potem, ko je bil vložen predlog resolucije, je 
g. Barroso umaknil svojo ekipo.1 

Na srečo sta bili v hitrem zaporedju načrtovani dve srečanji voditeljev vlad: podpis Ustave v 
Rimu 29. oktobra in redno zasedanje Evropskega Sveta 4. in 5. novembra. Krizo zaradi 
odobritve prve Barrosove Komisije so obravnavali v vseh razgovorih. Evropski Svet, ki je 
opravljal funkcijo Sveta na ravni voditeljev vlad, je potrdil novo ekipo gospoda Barrosa, iz 
katere je en član (Buttiglione) odstopil, drugo članico je umaknila njena vlada (Udre), tretjega 
člana (Kovacs) pa so prerazporedili. Za dva nova kandidata (Frattinija in Piebalgsa) ter za 
Kovacsa so bile med plenarnimi zasedanji v Strasbourgu 15. in 16. novembra organizirane 
nove parlamentarne predstavitve.2 18. novembra je bila z večino 478 glasov proti 84 (98 je 
bilo vzdržanih) sprejeta skupna resolucija, ki so jo predlagale skupine EPP, PES, ALDE in 
UEN. Barrosova druga Komisija je bila nato potrjena s 449 glasovi proti 149 (82 je bil 
vzdržanih) in je prevzela funkcijo tri tedne kasneje, 22. novembra. 

6. OKVIRNI SPORAZUM 

G. Barroso se je pred končnim glasovanjem podrobno odzval na bistvene dele skupne 
resolucije, ki se sklicujejo na revizijo okvirnega sporazuma. Najpomembnejši rezultat 
postopka odobritve Prodijeve Komisije leta 1999 s strani Evropskega parlamenta je bila 
sklenitev formalnega okvirnega sporazuma med prihodnjo Komisijo in Parlamentom, o 
katerem se je pogajala in ga sklenila Konferenca predsednikov.3  Čeprav ima sporazum 
dvanajst strani, postopek imenovanj Komisije ni omenjen nikjer. Vendar je Komisija po borbi 

                                                 
1 O skupnem predlogu niso glasovali, ker je g. Barroso najavil svoj umik, vendar bi gotovo dobil večino, ker je 
gospodu Barrosu I. nasprotovala levica, pa tudi poslanci EP iz vrst Evropskih demokratov iz skupine EPP-ED, 
skupine ID in več neodvisnih poslancev. 
2 Odbora LIBE in JURI sta spet vztrajala, da pri g. Frattiniju potekata dve ločeni predstavitvi. 
3 Okvirni sporazum, sprejet 29. junija 2000, sestavlja Prilogo XIII k Poslovniku. Nadgradil in zamenjal je 
neformalna pravila o ravnanju, sprejeta leta 1990 in dopolnjena leta 1995.  
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na zahtevo Parlamenta privolila v naslednjo klavzulo v zvezi z odstopom člana Komisije v 
skladu s členom 217.4 PES: – 

10. Komisija se strinja, da predsednik Komisije resno preuči možnost, da od člana 
zahteva odstop, kadar Evropski parlament izrazi nezaupanje v člana Komisije (ob 
upoštevanju politične podpore za takšno stališče tako vsebinsko kot formalno). 

Komisija se je tudi strinjala, da morajo v primeru prerazporeditve področij dela in 
odgovornosti v skladu s členom 217.2 zadevni komisarji nastopiti pred ustreznim odborom 
Parlamenta: – 

11. Predsednik Komisije nemudoma obvesti Evropski parlament o vsaki odločitvi v 
zvezi s podeljevanjem pristojnosti posameznim članom Komisije. Kadar bistvene 
spremembe vplivajo na posameznega komisarja (na primer dodelitev povsem novega 
področja dela in odgovornosti ali pomembnega sklopa novih pristojnosti), nastopi 
zadevni član na zahtevo ustreznega parlamentarnega odbora pred njim. 

Stavek v odstavku 10 okvirnega sporazuma o glasovanju o nezaupnici člana Komisije – „ob 
upoštevanju politične podpore za takšno stališče tako vsebinsko kot formalno“ – je lahko 
domneva o tem, kaj je Prodijeva Komisija pričakovala od Parlamenta v razmerah, v katerih so 
odnosi med obema institucijama dosegli kritično točko. Spomnimo se, da je Konferenca 
predsednikov sprejela to formulo v imenu Parlamenta. Predvideva se, da je bilo mišljeno, 
prvič, da mora nezaupnico izglasovati velika, medstrankarska večina, in drugič, da pritožba ne 
sme biti izmišljena ali gostobesedna. 

Pet let kasneje so se poslanci EP vrnili k obtožnici. Unija se bo iz krize v zvezi s potrditvijo 
Barrosove Komisije rešila s prenovljenim okvirnim sporazumom. Ključna določba njene 
resolucije z dne 18. novembra 2004 določa, da v primeru, ko je Parlament glasoval o 
nezaupnici posameznemu članu kolegija, „predsednik zahteva odstop tega člana ali pa mora, 
če tega ne stori, svojo odločitev upravičiti pred Parlamentom“.1 Zavrnitev Parlamentove 
nezaupnice torej postavlja na kocko položaj samega predsednika. Poslanci EP so našli pot do 
položaja, ki jim bo, če bo to potrebno, omogočil uporabo „uničujoče ustavne možnosti“ – 
moči za razpustitev celotne Komisije.2  

Da vse to ne bi zvenelo preveč krvoločno, je treba povedati, da je namen tega sporočiti 
javnosti, da nekdo nekje odgovarja za vodenje Evrope. Krizo so povzročili vodje državnih 
vlad, saj g. Barrosa niso oskrbeli z najboljšimi mogočimi surovinami za izoblikovanje trdne in 
neodvisne izvršilne oblasti, ki jo potrebuje EU. Lenost Evropskega sveta je povzročila 
nenamerne posledice. Politično krizo v zvezi s potrditvijo nove Komisije leta 2004 bi lahko 
rešila bolj parlamentarna in manj predsedniška vlada Unije. 

7. USTAVA 

Parlament in Komisija morata preučiti, katere spremembe so potrebne v zvezi z bližajočo se 
Ustavo, ki bo v veljavi v času imenovanja nove Komisije leta 2009.  

                                                 
1 Glej prilogo 
2 Člen 201 PES.  
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Prvič, Ustava olepšuje pogoje za članstvo v Komisiji. Člen I-26.4 se glasi: 

„Člani Komisije so izbrani na podlagi njihove splošne usposobljenosti in evropske 
zavezanosti oseb, katerih neodvisnost je nedvomna.“1 

Največja sprememba, ki jo je naredila medvladna konferenca, je način imenovanja 
predsednika. Člen I-27 se glasi: – 

1. Ob upoštevanju volitev v Evropski parlament in po ustreznem posvetovanju 
predlaga Evropski svet s kvalificirano večino Evropskemu parlamentu kandidata za 
predsednika Komisije. Kandidata izvoli Evropski parlament z večino svojih članov.2 
Če kandidat ne dobi potrebne večine, predlaga Evropski svet s kvalificirano večino v 
enem mesecu novega kandidata, ki ga izvoli Evropski parlament po istem postopku.3 
2. Svet v medsebojnem soglasju z novoizvoljenim predsednikom predlaga druge 
osebe, ki jih namerava imenovati za člane Komisije. Izbrani so na podlagi predlogov 
držav članic v skladu s pogoji, določenimi v členu I-26(4) in (6), drugi pododstavek.  

Predsednika, ministra za zunanje zadeve Unije in druge člane Komisije mora kot 
celoto z glasovanjem potrditi Evropski parlament. Na podlagi tega soglasja imenuje 
Komisijo s kvalificirano večino Evropski svet. 

3. Naloge predsednika Komisije:  

(a) določiti smernice za delovanje Komisije;  

(b) odločiti o notranji organizaciji Komisije in zagotavljati, da je njeno delovanje 
dosledno, učinkovito in da temelji na kolegialnosti;  

(c) med člani Komisije imenovati podpredsednike, razen ministra za zunanje zadeve.  

Član Komisije odstopi na zahtevo predsednika.4 Minister za zunanje zadeve Unije 
odstopi na zahtevo predsednika v skladu s postopkom, določenim v členu I-28(1). 

Ustava pomeni, da bo Evropski parlament igral precej pomembnejšo vlogo v začetni izbiri 
predsedniškega kandidata. Imenovani predsednik Komisije, ki uživa začetno podporo 
Evropskega parlamenta, bi moral imeti boljši položaj za zavrnitev neprimernih imenovanj za 
kolegij iz držav članic, kot ga je imel g. Barroso. 

Če naj bi predhodna posvetovanja Parlamenta imela nek pomen in ob predvidevanju, da bo 
nova Komisija prevzela funkcijo 1. novembra, bo moral novi Parlament določiti svojo 
strategijo v zvezi s pravočasnim imenovanjem do zasedanja Evropskega sveta konec junija. 
Ob nespremenjenem končnem datumu bi bilo volitve pametno preložiti za en mesec, na 
začetek maja („teden Evrope“), ker bi s tem Parlamentu in vodjam vlade omogočili dovolj 

                                                 
1 Moj poudarek.  
2 Upoštevati je treba, da določaUstava v nasprotju s členom 214.2 PES, da se predsednika „izvoli“ in ne „potrdi“ 
ter da je sedaj potrebna absolutna večina poslancev EP. 
3 Moji poudarki.  
4 Upoštevati je treba, da predsednik za odpustitev svojih članov v nasprotju s členom 217.4 PES sedaj ne 
potrebuje odobritve kolegija. 
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časa za razmislek o najboljšem imenovanju predsednika Komisije.1 Institucije bodo morale 
predvideti tudi možnost, da člani EP zavrnejo prvega kandidata Evropskega sveta. Poskušati 
morajo doseči bolj strukturiran koncept pomena vseh treh pogojev: splošne usposobljenosti, 
evropske zavezanosti in nedvomne neodvisnosti.  

8. SKLEPI 

Trenutni postopek za odobritev sta sprejela tako Komisija in Parlament kot tudi Svet in države 
članice. To je pomembna naloga za medije. Je zakonit postopek s političnimi posledicami. Po 
besedah predsednika Barrosa je postopek za odobritev veliko strožji kot zadeve v zvezi z 
imenovanjem državnih vlad. 

Kljub temu je jasno, da je postopke mogoče še precej izboljšati, če hočemo v prihodnje 
zagotoviti večjo stopnjo poštenosti med kandidati, trdnejši dialog med Komisijo in 
Parlamentom ter ostrejšo sodbo. Vsekakor pa bodo potrebne nekatere revizije, ki bodo 
izražale večje pristojnosti Parlamenta, ko bo začela veljati Ustava.  

Odbor za ustavne zadeve bi lahko iz tega sklepal naslednje:  

Priprava predstavitev 

1. Treba bi bilo postaviti jasnejše meje odgovornosti med Konferenco predsednikov 
odborov, odgovornih za tehnično organizacijo, in Konferenco predsednikov, odgovorno 
za politično usmerjanje Parlamenta kot celote pred in po predstavitvah. 

2. Tehnična organizacija predstavitev se mora začeti zgodaj – z drugimi besedami, pred 
razpustitvijo Parlamenta v odstopu in pod političnim vodstvom stare konference 
predsednikov.  

3. V idealnih okoliščinah se evropske parlamentarne volitve preložijo na začetek maja. V 
nasprotnem primeru bi se morala prva srečanja političnih skupin novega parlamenta 
začeti v 27. tednu (v treh tednih po junijskih volitvah), da bi se pripravili na formalna 
posvetovanja Parlamenta z Evropskim svetom o kandidatu za predsednika Komisije.  

4. Število splošnih pisnih vprašanj komisarjem bi moralo biti omejeno in bi moralo 
pokrivati njihove finančne in strokovne interese. Število pisnih vprašanj o politiki, bi 
moralo biti omejeno na primer na pet vprašanj na programski odbor. To bi pomenilo, da 
nobenemu kandidatu ne bi bilo treba odgovoriti na več kot skupaj 12 vprašanj. 

Veliki odbor 

5. Da bi zagotovili skladnost izvajanja predstavitev in njihovega ocenjevanja, bi bilo morda 
pametno oblikovati poseben začasni odbor za ta namen. To telo – „veliki odbor“ – bi 
sestavljalo od deset do dvanajst predstavnikov (in njihovih namestnikov) višjih članov 
političnih skupin (izvoljeni po skupinah). Veliki odbor bi bil ustanovljen kot del 
skupnega ustavnega dogovora med političnimi skupinami, o katerem se bi odločalo julija 
po volitvah. Stalni člani velikega odbora bi sodelovali pri vseh predstavitvah. 

                                                 
1 Vrnitev k izvirnemu datumu začetka delovanja Komisije v januarju bi vsekakor zahtevala spremembo primarne 
zakonodaje, in sicer člena 45 Sklepne listine Konference o Pogodbi o širitvi iz leta 2003. 
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6. Stalno članstvo velikega odbora bi dopolnjeval predsednik in koordinatorji pristojnih 
programskih odborov. Stalni in začasni člani velikega odbora bi se sestali in ovrednotili 
rezultate v 24 urah po koncu predstavitev. Njihova začasna ocena bi bila objavljena, a bi 
ohranila status začasnosti do končnega zasedanja stalnih članov velikega odbora. Na 
končnem zasedanju bi sprejeli ali spremenili začasne ocene na podlagi splošne ocene 
celotnega kolegija. 

Izvajanje predstavitev 

7. Da bi vzpodbudili živahnejši razgovor, ki bi vključeval pravo navzkrižno zaslišanje, bi se 
morali odmakniti od toge uporabe časa za govor. Uvodne izjave kandidatov bi morale biti 
omejene na največ petnajst minut. Vprašanja bi morala biti, kolikor je to mogoče, 
razvrščena po tematskih skupinah, tako da bi lahko vsaka politična skupina posredovala v 
vsakem poglavju.  

8. Pravico do besede v prvem delu predstavitve bi morali imeti samo člani velikega odbora 
(tako stalni kot začasni). Toda za ohranitev funkcije glavnega izvajalca postopka za čim 
večje število poslancev EP bi moral biti na koncu vsake predstavitve rezerviran čas za 
„pozornost“ drugih članov ustreznih odborov. Na voljo bi morala biti možnost, da se v 
primeru večjih dvomov ali negotovosti kandidata pokliče na drugo, krajšo predstavitev.  

9. Predsedujočim pri predstavitvah bi morali ponuditi določeno usposabljanje.  

10. En prostor Evropskega parlamenta bi morali za predstavitve spremeniti tako, da bi imeli 
kandidati neposreden stik z očmi s predsednikom in z drugimi člani odbora. (Primerna bi 
bila ovalna oblika.)  

11. Zapisniki predstavitev ne smejo biti natisnjeni, službe pa morajo v 24 urah omogočiti 
njihovo pravilno označeno različico na plošči DVD.  

Razkritje 

12. Pravila Komisije o ravnanju morajo biti objavljena na vidnejšem mestu na spletni strani 
Komisije.  

13. Vsi kandidati morajo biti povabljeni, da razkrijejo svoje članstvo v nekonfesionalnih 
organizacijah, kot so zveze poklicnih in poslovnih združenj, klubi, dobrodelne 
organizacije in druge nevladne organizacije. V tem primeru je treba prijaviti vse 
nedobičkonosne položaje v takšnih ustanovah.  

14. Prijaviti je treba vse pretekle kazenske obsodbe in sedanje kazenske postopke.  

Ocena predstavitev 

15. Kot pomoč pri ocenjevanju predstavitev bi bila jasno strukturirana oblika, ki bi velikemu 
odboru pomagala pri odločanju o naslednjih zadevah: 

● splošna usposobljenost 

● evropska zavezanost 
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● finančna in politična neodvisnost 

● poznavanje področja dela in odgovornosti 

● komunikacijske sposobnosti. 

Parlament naj za oceno kandidatov v formalni resoluciji razmisli o določitvi meril, 
primerljivih s tistimi, ki jih je Parlament sprejel v zvezi z imenovanjem članov 
Računskega sodišča.1  

16. Veliki odbor voli posamezne kandidate le kot skrajni ukrep v primeru nesoglasja pri 
kvalitativnem ocenjevanju kandidatov. Prek predsednika pošlje svoje končno poročilo 
Konferenci predsednikov.  

17. Parlament naj razmisli, ali in kako bo pripisal kvantitativno vrednost zahtevi iz člena 10 
okvirnega sporazuma o delovanju proti posameznim komisarjem „tako vsebinsko kot 
formalno“. Primerna bi bila, na primer, absolutna večina. Člena 98 in 99 poslovnika 
Parlamenta bo v vsakem primeru treba spremeniti, da bosta v skladu z določbami Ustave.  

9. PRIPOROČILA 

Komisija je vabljena, da izmenja mnenja o tem delovnem dokumentu; da pripravi poročilo o 
tej zadevi; da začne s pravočasno uvedbo primernih sprememb poslovnika Parlamenta.  

                                                 
1 UL C337, 21.12.1992. 
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PRILOGA 

Resolucija Evropskega parlamenta o potrditvi nove Komisije 

18. november 2004 

Evropski parlament 

–   ob upoštevanju glasovanja 22. julija 2004, s katerim je bil za predsednika Komisije izvoljen g. Barroso, 

–   ob upoštevanju izjav novoizvoljenega predsednika Komisije Evropskemu parlamentu julija 2004 ter 26. in 27. 
oktobra 2004 ter Konferenci predsednikov 21. oktobra 2004 in 5. novembra 2004, 

–   ob upoštevanju pisnih in ustnih izjav, ki so jih predložili posamezni imenovani komisarji na podlagi 
predstavitev v odborih Evropskega parlamenta, in ocen kandidatov, ki so jih po zaslišanju predložili predsedniki 
odborov, 

–   ob upoštevanju odločitve novoizvoljenega predsednika Barrosa z dne 27. oktobra 2004 – po ocenitvi 
predstavitev in po razpravi v Evropskem parlamentu – za umik nove Komisije, ki jo je predlagal Parlament, 

–   ob upoštevanju formalne predstavitve predloga novoizvoljenega predsednika za novo Komisijo pred 
Konferenco predsednikov 5. novembra 2004 in njegove izjave pred zasedanjem Evropskega parlamenta 17. 
novembra 2004, 

–   ob upoštevanju dodatnih predstavitev, ki so jih 15. in 16. novembra 2004 organizirali parlamentarni odbori, in 
ocen imenovanih komisarjev, ki so sledile tem predstavitvam, 

–   ob upoštevanju tekočega okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo, ki ga je 
Konferenca predsednikov sprejela 29. junija 2000, 

–   ob upoštevanju člena 214 Pogodbe ES, 

–   ob upoštevanju Pogodbe o sprejetju Ustave za Evropo, 

–   ob upoštevanju členov 99 in 103 poslovnika, 

A.   ker člen 213(1) Pogodbe določa, da mora imeti Komisija dvajset članov, „ki so izbrani na podlagi njihove 
splošne usposobljenosti in katerih neodvisnost je nedvomna“, 

B.   ker je za Komisijo bistveno, da lahko v luči izzivov, ki nas čakajo, služi skupnim interesom Evropske unije 
in cilju, da postane Evropa vodilna igralka na evropskem prizorišču za podporo miru, varnosti ter opaznega 
gospodarskega in socialnega razvoja, 

C.   ker so v tem smislu neodvisnost, odsotnost pristranskosti na državni ravni, nepristranskost, popolno 
spoštovanje vrednot in ciljev ter odsotnost navzkrižja interesov ključni elementi za pridobitev zaupanja 
državljanov Evrope, 

D.   ker je Parlament prepoznal različne dvome v zvezi z nekaterimi kandidati za Komisijo in izrazil razočaranje 
nad pomanjkanjem strokovnega znanja nekaterih med njimi, 

1.  pozdravlja demokratično in pravno veljavnost postopka odobritve in njegov bistveni prispevek k dobremu 
delovnemu odnosu med Komisijo in Parlamentom, ki ga Unija potrebuje; 

2.  Pozdravlja ukrepe novoizvoljenega predsednika Barrosa pri predstavitvi svoje nove ekipe 4. novembra 2004; 
toda obžaluje, da se do sedaj ni našla nobena pomembnejša rešitev za možne težave v zvezi z navzkrižjem 
interesov; zato zahteva nujne ukrepe za podrobno opredelitev postopkov, po katerih se začnejo izvajati pravila o 
ravnanju; 
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3.  Pričakuje, da bo nova Komisija v celoti upoštevala posebne obveze za aktivno zaščito in spodbujanje 
temeljnih svoboščin, enakih možnostih in protidiskriminacijske politike, katerim se je novoizvoljeni predsednik 
Barroso v imenu svoje komisije zavezal na plenarnem zasedanju z dne 26. oktobra 2004. 

4.  Poziva k čimprejšnjemu pregledu in posodobitvi okvirnega sporazuma med Evropskim parlamentom in 
Komisijo, ki ureja dvostranske odnose med obema institucijama, in sicer na osnovi obvez novoizvoljenega 
predsednika g. Barrosa v imenu nove Komisije. 

5.  Poziva, v luči teh obvez, da se v ta sporazum vključi naslednje: 

a) kadar Evropski parlament izglasuje nezaupnico posameznemu članu Komisije (ob upoštevanju politične 
podpore za takšno stališče tako vsebinsko kot formalno), predsednik Komisije resno preuči možnost, da zahteva 
odstop tega člana; predsednik zahteva odstop tega člana ali pa mora, če tega ne stori, svojo odločitev upravičiti 
pred Parlamentom; 

b) nadomestni komisar, v primeru odstopa, do potrditve imenovanja v običajnem parlamentarnem postopku 
(predstavitev in glasovanje na plenarnem zasedanju) ne sme uradno nastopiti pred Parlamentom ali Svetom; 

c) kadar predsednik med svojim mandatom prerazporedi področja dela in odgovornosti, se pri zadevnih 
komisarjih uporabi enak postopek; 

d) predsednik Komisije prevzame polno odgovornost za prepoznavanje navzkrižja interesov, ki onemogoča 
komisarjevo delo; predsednik odgovarja tudi za vse poznejše ukrepe, sprejete v danih okoliščinah; 

e) Komisija pripravi na podlagi tesnega sodelovanja in uskladitve z Evropskim parlamentom in njegovimi telesi 
večletni delovni program Unije; 

f) prednostna naloga komisarjev naj bo zagotavljanje prisotnosti Komisije na plenarnih zasedanjih in srečanjih 
odborov Evropskega parlamenta; dogovorjeno je, da Komisija takoj, po možnosti na plenarnem zasedanju, 
obvesti Evropski parlament o svojih sklepih, predlogih in pobudah; 

g) predsednik Komisije in podpredsednik, odgovoren za medinstitucionalne odnose, vzpostavita in ohranita na 
podlagi tekočega dialoga z Evropskim parlamentom vzpostavita in ohranita redne stike s Konferenco 
predsednikov; 

h) obveza za prihodnje ukrepe, kadar Parlament zahteva, da Komisija sprejme zakonodajni predlog v skladu s 
členom 192 Pogodbe; Komisija mora Evropski parlament v vsakem primeru redno obveščati o načrtovanih 
ukrepih na podlagi stališč Parlamenta, še zlasti, če jih Komisija ne namerava upoštevati; 

i) revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001(1) v zvezi z javnim dostopom do dokumentov, v namen opredelitve boljših 
pravil o preglednosti zakonodajnih pripravljalnih del, komitologije, izvajanja zakonodaje EU v državah članicah 
in zaupnih dokumentov; 

j) pravila o ravnanju komisarjev morajo biti poslana Evropskemu parlamentu, katerega mnenje se bo upoštevalo; 

k) Komisija sprejme takoj po začetku pogajanj vse potrebne ukrepe za zagotovitev boljše obveščenosti 
Evropskega parlamenta o zakonodaji Evropske unije in o mednarodnih sporazumih; 

6.  Pooblašča predsednika, da pošlje to resolucijo Svetu in novi komisiji. 

(1) UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 
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