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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2005/2024(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 213 και 214 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητα και το άρθρο 126 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 26, 27, 28, 348 και 350 της Συνθήκης περί θεσπίσεως 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος, και τη Δήλωση 7 στο Άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 
που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,

– έχοντας υπόψη το Άρθρο 10 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την 
εκλογή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία2,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της νέας 
Επιτροπής3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και τα άρθρα 98 και 99 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

εκτιμώντας ότι:

A. οι ακροάσεις από το Κοινοβούλιο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1994 και αναπτύχθηκαν έκτοτε, έχουν αποκτήσει 
μία νομιμότητα που είναι πλήρως αποδεκτή από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή αλλά 
και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη,

Β. η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από την διαδικασία 
έγκρισης του Κοινοβουλίου η οποία είναι ανοικτή, δίκαιη και συνεκτική, και στην οποία 
κάθε υποψήφιος Επίτροπος γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες,

Γ. το Σύνταγμα θα αρχίσει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 2006,

Δ. υπό το πρίσμα της εμπειρίας και ενόψει της επικείμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης, 

  
1 Όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση της Συνθήκης της Νίκαιας, όπως 
τροποποιήθηκε από το Άρθρο 45 της Συνθήκης Προσχώρησης της 16 ης Απριλίου 2003 (άρχισε να ισχύει την 
1η Μαΐου 2004). 
2 ΕΕ L 278, 8.10.1976. 
3 P6_TA(2004)0063.
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είναι τώρα σκόπιμο να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο το Κοινοβούλιο εγκρίνει την 
Επιτροπή, 

1. εγκρίνει τις ακόλουθες αρχές, κριτήρια και ρυθμίσεις προκειμένου να τεθεί ολόκληρο το 
Σώμα της Επιτροπής σε ψηφοφορία για τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου:

Κριτήρια αξιολόγησης

(α) το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους Επιτρόπους με βάσης τις γενικές τους 
ικανότητες, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαμφισβήτητη 
ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 
τις ικανότητές τους επικοινωνίας·

(β) το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των φύλων. Μπορεί 
να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των αρμοδιοτήτων χαρτοφυλακίου από 
τον εκλεγέντα πρόεδρο·

(γ) το Κοινοβούλιο αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα 
οικονομικά συμφέροντα. Θα πρέπει να δηλωθούν τυχόν ποινικές καταδίκες ή 
τρέχουσες ποινικές διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από τους 
υποψηφίους να αποκαλύψουν τη συμμετοχή τους και τις θέσεις που κατέλαβαν σε 
ομολογιακές ή μη οργανώσεις·

Ακροάσεις

(δ) κάθε υποψήφιος Επίτροπος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπώνς για μία ακρόαση διάρκειας τριών ωρών. 
Οι ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό·

(ε) οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια είναι μικτά 
γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις με τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές. Ζητείται η 
άποψη του εκλεγέντα Προέδρου της Επιτροπής για τις πρακτικές ρυθμίσεις·

(στ) το Κοινοβούλιο υποβάλλει γραπτές ερωτήσεις στους υποψήφιους επιτρόπους 
έγκαιρα πριν από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των ουσιαστικών γραπτών ερωτήσεων 
περιορίζεται στις πέντε ανά κοινοβουλευτική επιτροπή· 

(ζ) οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Επίτροπος απολαμβάνει ίσες και δίκαιες ευκαιρίας να παρουσιάσει 
εαυτόν και τις απόψεις του· 

(η) οι υποψήφιοι Επίτροποι καλούνται να προβούν σε μία εναρκτήρια προφορική 
δήλωση διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πολυμερούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
υποψηφίων Επιτρόπων και των μελών του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
συνεδρίασης, θα πρέπει να επιτραπεί στους υποψηφίους Επιτρόπους να προβούν σε 
σύντομη δήλωση για το κλείσιμο της συνεδρίασης·
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Αξιολόγηση

(θ) η δεικτοδοτημένη βιντεοεγγραφή των ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για 
δημοσίευση εντός 24 ωρών·

(ι) οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάσουν αμέσως μετά τις ακροάσεις ώστε να προβούν 
στην αξιολόγηση των μεμονωμένων υποψήφιων Επιτρόπων. Αυτές οι συνεδριάσεις 
είναι κεκλεισμένων των θυρών. Οι δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιούνται αλλά 
παραμένουν προσωρινές έως ότου εγκριθούν από μικτή συνεδρίαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών·

(ια) η Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών, που 
συνέρχονται κεκλεισμένων των θυρών, εγκρίνουν κοινή σύσταση προς το 
Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 
συλλογικού οργάνου, του Προέδρου, του Υπουργού Εξωτερικών και άλλων μελών 
της Επιτροπής·

2. εγκρίνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση ή τη διάθεση της 
Επιτροπής κατά την θητεία της:

(α) όταν προκύψει κενή έδρα λόγω παραίτησης, ή υποχρεωτικής απόσυρσης ή θανάτου 
θα πρέπει να καλυφθεί, και ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης 
που προβλέπεται από το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο καλεί τον υποψήφιο για την 
Επιτροπή να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που 
ορίζονται στην παράγραφο 1·

(β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τους υποψηφίους 
επιτρόπους να συμμετάσχουν σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.

(γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 
Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον των αντιστοίχων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών πριν αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες·

3. ζητεί από το Συμβούλιο να μεταθέσει την περίοδο των νέων κοινοβουλευτικών εκλογών 
από τον Ιούλιο στον Μάιο του 2009 ώστε να επιτραπεί στο νέο Κοινοβούλιο η ευκαιρία 
να προετοιμαστεί για να κληθεί να γνωμοδοτήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβεί στην πρότασή του προς το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον 
υποψήφιό του για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι οι ρυθμίσεις γι' 
αυτές τις διαβουλεύσεις πρέπει να καθορισθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου1·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή που είναι 
αρμόδια για τον Κανονισμό προκειμένου να προτείνει τις κατάλληλες τροπολογίες στον 
Κανονισμό πριν από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

  
1 Δήλωση 7 στο Άρθρο 27 του Συντάγματος.
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το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με ποιο τρόπο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι η σημερινή διαδικασία όπως ορίζεται από τις Συνθήκες – οι 
οποίες πρόσφατα αναθεωρήθηκαν από τη συνθήκη της Νίκαιας – είναι χαρακτηριστικά 
υπερβολικά περίπλοκη. Στο πλαίσιο αλλεπάλληλων Διακυβερνητικών Διασκέψεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να διασφαλίσει τη διπλή νομιμοποίηση της Επιτροπής, 
θεσπίζοντας το διορισμό της τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.1 Η προσπάθεια έχει δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των 
κρατών μελών, ένταση που εκδηλώθηκε και πάλι στο πλαίσιο της Συνέλευσης. 
Η συνθήκη του Μάαστριχ αναγνώρισε στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να συμμετέχει στις 
διαβουλεύσεις για το διορισμό του προέδρου της Επιτροπής και να εγκρίνει με την ψήφο του 
την Επιτροπή ως Σώμα συνολικά.2 Η συνθήκη του Άμστερνταμ διεύρυνε αυτό το δικαίωμα 
του Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε πλέον και το διορισμό του προέδρου.3 Η συνθήκη της 
Νίκαιας δεν άλλαξε ουσιαστικά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, αλλά έδωσε τη 
δυνατότητα στο Συμβούλιο να αποφασίζει, στο επίπεδο των αρχηγών κυβερνήσεων, με ειδική 
πλειοψηφία αντί της ομοφωνίας.4

Είναι σαφές από την ισχύουσα Συνθήκη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν «εκλέγει» 
ακριβώς την Επιτροπή. Ιδού τι συνέβη το 2004: Τον Ιούνιο, μετά τις εκλογές για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ύστερα από μια αρχική διαφωνία, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρότεινε για πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. José Manuel Durâo Barroso. Τον 
Ιούλιο, αφότου συγκροτήθηκε το νέο Κοινοβούλιο, ο κ. Barroso συναντήθηκε με τη 
Διάσκεψη των Προέδρων καθώς και με τις πολιτικές ομάδες. Μετά τη δήλωση του 
υποψηφίου προέδρου ενώπιον του Κοινοβουλίου, και ύστερα από μια μακρά συζήτηση που 
διήρκεσε δύο ημέρες, το Κοινοβούλιο ενέκρινε (με μυστική ψηφοφορία) το διορισμό του κ. 
Barroso στη θέση του προέδρου.5 Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
ψηφοφορία και «σε συμφωνία» με τον κ. Barroso, ενέκρινε τον κατάλογο των ατόμων που 
είχαν προταθεί από το κάθε κράτος μέλος. Θεωρητικά, υποτίθεται ότι ο κ. Barroso είχε το 
δικαίωμα να απορρίψει υποψηφίους. Στην πράξη, αυτό που μπόρεσε να πράξει ήταν να 
προσπαθήσει να επηρεάσει ορισμένους πρωθυπουργούς στις επιλογές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Στην προσπάθειά του να συμπεριληφθούν 
περισσότερες γυναίκες στην Επιτροπή του, ο κ. Barroso υποσχέθηκε ότι θα τους ανέθετε 
σημαντικότερα χαρτοφυλάκια. Παρότι οι εξουσίες του κ. Barroso όσον αφορά την επιλογή 
των συναδέλφων του είναι περιορισμένες-ο κ. Barroso το απεκάλεσε "ραντεβού στα τυφλά"-
τώρα η ανάθεση των χαρτοφυλακίων της Επιτροπής βρίσκεται στη διακριτική του ευχέρεια.6

Αν και δεν έχει απόλυτη ελευθερία όσον αφορά την επιλογή της Επιτροπής του, η Συνθήκη 
  

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

6 Άρθρο 217 παράγραφος 2 ΣΕΚ. 
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της Νίκαιας έδωσε στον πρόεδρο το δικαίωμα να διορίζει (και να παύει) Αντιπροέδρους 
καθώς και να επιμείνει στην παραίτηση  ενός μέλους της Επιτροπής «κατόπιν εγκρίσεως του 
Σώματος»1. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Κατά τη 
θητεία των Επιτροπών Σαντέρ και Πρόντι εθίγη σε ορισμένες περιπτώσεις το θέμα της 
πολιτικής ευθύνης μεμονωμένων Επιτρόπων. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της 
Επιτροπής Barroso, βγήκε στο προσκήνιο το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Οι 
βουλευτές ευλόγως θέλησαν να τονίσουν την ανάγκη για ειλικρινή γνωστοποίηση των 
σχετικών πληροφοριών από όλα τα μέλη και τα μελλοντικά μέλη της Επιτροπής. Είναι 
αναπόφευκτο ότι κάθε σκάνδαλο προκαλεί εκκλήσεις για ενίσχυση των κανόνων. Παρά το 
τεράστιο κενό που υφίσταται σε θέματα πολιτικού πολιτισμού, στην ήπειρο, ο έλεγχος της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- με αποκορύφωμα τη διαδικασία έγκρισης-
καθιερώνει πρότυπα απόδοσης λογαριασμών στην ΕΕ που απαιτούν τα υψηλότερα επίπεδα 
εντιμότητας, ακεραιότητας και ειλικρίνειας. Είναι πράγματι απόλυτα σωστό, όταν πρόκειται 
για τη δημοκρατία, να βασίζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στους υψηλότερους κοινούς 
παράγοντες και όχι τους μικρότερους κοινούς παρανομαστές. 

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

Οι αντίστοιχες διατάξεις βασίζονται στα άρθρα 98 και 99. Στην περίπτωση της εκλογής του κ. 
Barroso, η διαδικασία του άρθρου 98 ακολουθήθηκε κατά γράμμα, εκτός από το γεγονός ότι 
το Συμβούλιο αρνήθηκε να λάβει μέρος στη συζήτηση του Ιουλίου 2004. 
Το άρθρο 99, σχετικά με τη εκλογή της υπόλοιπης Επιτροπής, στερείται ακριβείας σε ό,τι 
αφορά τις ακροάσεις.2

3. ΟΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Οι πρώτες ακροάσεις είχαν λάβει χώρα το 1994, για να ακολουθήσουν οι ακροάσεις του 
1999. Επανελήφθησαν τον Μάιο του 2004 για τα δέκα νέα μέλη της διευρυμένης Επιτροπής 
Πρόντι  από τα προσχωρούντα κράτη Μεταξύ 27ης Σεπτεμβρίου και 11ης Οκτωβρίου 2004, 
το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ακροάσεις όλων των μελών της Επιτροπής Μπαρόσο. Αυτές 
οργανώθηκαν από την υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού του Κοινοβουλίου, μια κοινή 
υπηρεσία των Γενικών Διευθύνσεων Εσωτερικών και Εξωτερικών Πολιτικών υπό την αιγίδα 
της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών (ΔΠΕ). Η Διάσκεψη των Προέδρων 
συμμετείχε στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας.

Υπήρξαν δύο βασικές αλλαγές από τις προηγούμενες ακροάσεις, συγκεκριμένα στη διάταξη 
της αίθουσας και στη διαδικασία των ερωτήσεων. Αποφασίστηκε η διαδικασία αυτή να λάβει 
τη μορφή ερωταπαντήσεων «πινγκ πονγκ», με τους υποψηφίους να απαντούν αμέσως, ώστε 
να δίνεται παράλληλα η ευκαιρία σε όλα τα μέλη κάθε επιτροπής –δηλαδή σε όλους τους 

  
1 Άρθρο 217 παράγραφος 3-4 ΣΕΚ. 
2 Υπάρχει ένα στοιχείο ευσεβούς πόθου στο άρθρο 99: αναμένεται με ανυπομονησία η ημέρα που όλο το 
Συμβούλιο θα συμμετάσχει στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου. Η έκκληση προς τον Πρόεδρο να παρουσιάσει 
το "πρόγραμμα" της Επιτροπής επίσης φαίνεται άστοχη. Στην πράξη, τόσο ο κ. Barroso, όπως και ο κ. Prodi, 
πριν από αυτόν, θα αναμείνει έως το νέο έτος να παρουσιάσει το πραγματικό του πρόγραμμα εργασίας, όταν το 
νέο σώμα των Επιτρόπων θα έχει εγκατασταθεί. Αυτό είναι πιο λογικό και θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.
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βουλευτές του Κοινοβουλίου!– να υποβάλουν μια ερώτηση. Η ΔΠΕ πρότεινε, ως 
κατευθυντήρια γραμμή, κάθε ερώτηση και απάντηση συν η συμπληρωματική ερώτηση και 
απάντηση να διαρκούν πέντε λεπτά και ο χρόνος ομιλίας να διαιρείται σύμφωνα με τη μέθοδο 
D'Hondt που χρησιμοποιείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και όχι σύμφωνα με τον πιο 
ευέλικτο (και αξιοκρατικό) συνήθη τρόπο διάθεσης του χρόνου ομιλίας που ακολουθείται 
στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ομιλητών, κάθε ακρόαση 
έπρεπε να διαρκεί τρεις ώρες, διάρκεια που τηρήθηκε αυστηρά, παρά το γεγονός ότι 
ορισμένες ακροάσεις περιήλθαν σε τέλμα. Παρά το ότι η διαδικασία τραβάει σε μάκρος, το 
γεγονός ότι κάθε βουλευτής του ΕΚ συμμετέχει σε ακρόαση της Επιτροπής θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην συνοχή του Κοινοβουλίου στην αρχή μιας νέας θητείας.

Οι προφορικές ακροάσεις των 24 υποψηφίων οργανώθηκαν από 18 κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, οι οποίες συχνά συνεργάζονταν με άλλες επιτροπές στις περιπτώσεις 
αλληλεπικαλυπτόμενων τομεακών αρμοδιοτήτων. Επιτρέπονταν τρεις βαθμοί συνεργασίας: 
πλήρως κοινή συνεδρίαση, μερικώς κοινή συνεδρίαση ή επικουρική αντιπροσωπεία. Ωστόσο, 
και στην επικοινωνία μεταξύ των επιτροπών παρουσιάστηκαν προβλήματα: στις περιπτώσεις 
όπου δεν είχε επιτευχθεί επαρκής βαθμός συμφωνίας παρουσιάστηκε κίνδυνος διάσπασης της 
ακρόασης. Υπήρξε μια ατυχής εξαίρεση στον συμπεφωνημένο κανόνα της μίας ακρόασης 
ανά υποψήφιο λόγω διαφωνίας περί δικαιοδοσίας μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. 
Κάθε υποψήφιος Επίτροπος όφειλε να καταθέσει στην Επιτροπή (αλλά όχι στο Κοινοβούλιο) 
μια δήλωση οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων, η οποία στη συνέχεια 
δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.1 Ωστόσο, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου 
δεν παρέλαβαν το σύνολο αυτών των δηλώσεων, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή 
παραρτήματος στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Επιτροπής. 

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

  
1 Παρότι οι υποψήφιοι Επίτροποι ελέγχονται για τα οικονομικά τους συμφέροντα, δεν διενεργείται κάποιος έλεγχος 
ασφαλείας παρόμοιος με αυτόν που ισχύει στα περισσότερα κράτη μέλη για τους νεοδιοριζόμενους υπουργούς 
κυβερνήσεων. Η έλλειψη ενός μηχανισμού ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ σημαίνει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 
στηρίζεται σε πολυποίκιλες και χρονοβόρες εθνικές διαδικασίες έγκρισης ασφαλείας. Και έχει επιλέξει να μην το 
πράξει αυτό. 
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ερωτήσεις τους, πριν επιληφθεί του θέματος η ΔΠΕ. (Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
επιλεγούν εκ των υστέρων ορισμένες μόνον ερωτήσεις από αυτές που είχαν ήδη 
υπερψηφιστεί από τις επιτροπές). 
Ο Κανονισμός δεν αναφέρεται στην οργάνωση, το χρονοδιάγραμμα, τη διεξαγωγή και την 
αξιολόγηση των ίδιων των ακροάσεων. Δεν καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια ή ειδικές 
διαδικασίες. Στις επιτροπές δεν προσφέρονται κατευθυντήριες γραμμές ως προς το τι πρέπει 
να αναζητούν στον υποψήφιο Επίτροπο που εξετάζουν ως προς την ισορροπία μεταξύ 
πολιτικών ικανοτήτων, επαγγελματικής εμπειρίας ή τεχνικών γνώσεων. Δεν υπάρχει 
συστηματικός μηχανισμός για την αξιολόγηση των απαντήσεών τους στις γενικές πολιτικές 
ερωτήσεις. Δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στη δήλωση οικονομικών και άλλων συμφερόντων 
πέρα από όσα απαιτεί η ίδια η Επιτροπή. Και το χειρότερο όλων, δεν προβλέπεται 
συντονισμένη διαδικασία η οποία θα διασφαλίζει τον οριζόντιο έλεγχο των αποτελεσμάτων 
των ακροάσεων. 
Δεν εκπλήσσει επομένως το γεγονός ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προφορικών ακροάσεων 
ποικίλλει. Ορισμένοι πρόεδροι παρακολουθούσαν το ρολόι και περιόριζαν κάθε ερώτηση και 
απάντηση στα πέντε λεπτά ανεξαρτήτως του περιεχομένου. Το μόνο που κατόρθωσε αυτή η 
μηχανιστική προσέγγιση ήταν να προσδώσει στις διαδικασίες έναν ασθμαίνοντα επιφανειακό 
χαρακτήρα. Άλλοι πρόεδροι κατάφεραν να ομαδοποιήσουν τις ερωτήσεις θεματικώς και να 
απαγορεύσουν στα μέλη των επιτροπών τους να θέτουν δύο ή τρεις μακροσκελείς σύνθετες 
ερωτήσεις ταυτοχρόνως. Επίσης ορισμένοι επέτρεψαν την διεξαγωγή ενός διαλόγου με 
εντονότερο πολιτικό χαρακτήρα και ενθάρρυναν την υποβολή συμπληρωματικών 
ερωτήσεων. Ορισμένα μέλη, ωστόσο, καταχράστηκαν της έννοιας των συμπληρωματικών 
ερωτήσεων χρησιμοποιώντας την ευκαιρία που τους δινόταν για να εγείρουν ένα τελείως νέο 
θέμα. 

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

Ενώ σε όλες τις ακροάσεις κάθε μέλος της επιτροπής είχε δικαίωμα να υποβάλει μια 
ερώτηση, μια-δύο ακροάσεις κατάφεραν να συμπεριλάβουν και έναν ελεύθερο γύρο 
ερωτήσεων στο τέλος της συνεδρίασης, ο οποίος επέτρεψε την υποβολή πιο πολιτικών ή 
ακόμα και αναπάντεχων ερωτήσεων. Οι πιο επιτυχείς ακροάσεις ήταν εκείνες όπου οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνειδητά προσπάθησαν να επηρεάσουν την 
πολιτική της μελλοντικής Επιτροπής, γεγονός που δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένοι 
βουλευτές είχαν προβεί σε στρατηγική προετοιμασία για τις ακροάσεις. 
Σε προηγούμενες ακροάσεις, οι ορισθέντες Επίτροποι κάθονταν δίπλα στο προεδρείο και τη 
γραμματεία της επιτροπής επάνω στο βάθρο. Αυτή τη φορά οι Επίτροποι κάθονταν μόνοι σε 
μια υπερυψωμένη εξέδρα μπροστά από το βάθρο. Ωστόσο, και η διάταξη αυτή, παρότι 
συνιστά βελτίωση, σχολιάστηκε αρνητικά.1 Οι υποψήφιοι είχαν την πλάτη στραμμένη στον 
πρόεδρο και τους αντιπροέδρους των επιτροπών, το οποίο ήταν και αγενές και άβολο. 

4. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  
1 Όλες οι ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα 1A2 που δεν έχει παράθυρα. Παραχωρήθηκε επίσης μια salle 
d'écoute (αίθουσα ακρόασης) (3C50) η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ από τα μέλη των ομάδων πίεσης και τους 
βοηθούς. 
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Για οργανωτικούς λόγους, δεν παρήχθησαν κατά λέξη πρακτικά των ακροάσεων. Αντιθέτως, 
κάθε επιτροπή συνέταξε μια επιστολή όπου αξιολογούνταν το αποτέλεσμα της ακρόασής της. 
Στις κατευθυντήρες οδηγίες της, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών επιχείρησε να 
αποτυπώσει στις επιστολές τα προσωπικά προσόντα του υποψηφίου, την ικανότητά του να 
συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και την ικανότητά του στον τομέα πολιτικής της 
αρμοδιότητάς του. Κάθε ρητή δέσμευση πολιτικής θα καταγραφόταν στην επιστολή αυτή –
μια απαίτηση που ενδεχομένως έδρασε αντίθετα προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
λειτουργώντας ανασταλτικά για τους υποψηφίους. Στην πράξη, στις επιστολές καταγραφόταν 
περισσότερο εάν ο υποψήφιος είχε αίσθηση του χιούμορ και ικανότητες επικοινωνίας ή όχι. 
Σε όλες άλλωστε επιχειρήθηκε μια αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων. 

Το 1999, οι επιστολές είχαν σταλεί εμπιστευτικά στον πρόεδρο της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, σώμα το οποίο είχε αναλάβει τον οριζόντιο έλεγχο των επιστολών 
πριν από τη διαβίβασή τους στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου μαζί με μια σύσταση.1 Το 2004, 
αυτή η διαδικασία ελέγχου από τη Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών καταργήθηκε και οι 
επιστολές απεστάλησαν κατευθείαν, και πάλι υποτίθεται εμπιστευτικά, από τους προέδρους 
των μεμονωμένων επιτροπών στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. 

Στις 13 Οκτωβρίου, η Διάσκεψη των Προέδρων παρέλαβε τις επιστολές και τις απέστειλε 
χωρίς σχολιασμό στον κ. Barroso, καλώντας τον να απαντήσει. Ταυτοχρόνως, οι επιστολές 
δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου. Από το σύνολο των συστάσεων των 
επιτροπών για τους 24 υποψηφίους, τρεις ήταν ουδέτερες και δύο αρνητικές. Παράγοντες που 
παρακολούθησαν στενά τη διαδικασία επισημαίνουν ότι εάν όλοι οι υποψήφιοι είχαν τύχει 
της ίδιας μεταχείρισης, τότε τέσσερις-πέντε υποψήφιοι θα είχαν λάβει αρνητικές 
αξιολογήσεις. 
Η έλλειψη κανόνων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα οδήγησε στη δημιουργία μιας ακόμη 
υποψίας, ότι οι επιτροπές που είχαν πρόεδρο προσκείμενο στην τάδε πολιτική ομάδα 
καθυστερούσαν τη σύνταξη της επιστολής τους ωσότου δουν την επιστολή που θα συνέτασσε 
μια επιτροπή με πρόεδρο προσκείμενο σε άλλη πολιτική ομάδα.
Άλλο επίμαχο θέμα είναι και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των επιστολών. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις ακροάσεις. Η προσπάθεια να επιβληθεί 
εμπιστευτικότητα εξήψε την περιέργεια των ΜΜΕ, τα οποία δημοσίευσαν (πιθανόν  
διαστρεβλωμένα) στοιχεία που διέρρευσαν.  Ήταν εξαρχής απίθανο να τηρηθεί απόλυτη 
μυστικότητα καθ’ όλο το διάστημα των 17 ημερών, από την έναρξη των ακροάσεων έως τη 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων – και δεν τηρήθηκε.
Με την αποκάλυψη του περιεχομένου των επιστολών των επιτροπών, αποκαλύφθηκε και η 
ανομοιογενής μορφή, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και τα ασαφή μηνύματά τους. Στην 
περίπτωση κάποιου υποψηφίου, παρελήφθησαν αντιφατικές επιστολές από τις δύο επιτροπές 
που έριζαν τη δικαιοδοσία για το χαρτοφυλάκιό του. Καθώς η διαδικασία έγκρισης 
προχωρούσε, όλο και περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρχισαν να 
εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το σύστημα, το οποίο τους στερεί το δικαίωμα να 
ψηφίζουν επί των υποψηφίων χωριστά ή να θέτουν προϋποθέσεις για την έγκριση της νέας 
Επιτροπής. 
Είναι σαφές ότι η Διάσκεψη των Προέδρων διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την 
κάλυψη των κενών που αφήνουν είτε η Συνθήκη είτε ο Κανονισμός. Μπορεί κανείς να 

  
1 Κατόπιν αιτήματος της Διάσκεψης των Προέδρων, δυνάμει του άρθρου 26 του Κανονισμού.  
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επισημάνει ότι ο ίδιος ο Κανονισμός είναι τουλάχιστον ασαφής σχετικά με τον ρόλο της 
Διάσκεψης των Προέδρων στο θέμα του διορισμού της Επιτροπής. Το άρθρο 24 παράγραφος 
3 αναφέρει ότι η  Διάσκεψη «είναι το αρμόδιο όργανο επί θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις 
με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως είναι φυσικό, συχνά 
στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία συνεδριάζει συνήθως κεκλεισμένων των θυρών, 
επικρατούν τα συμφέροντα των πολιτικών ομάδων. Και την καλύτερη δυνατή πρόθεση να 
έχει, η Διάσκεψη των Προέδρων δύσκολα μπορεί να είναι αντικειμενική εάν ο τάδε ή ο δείνα 
υποψήφιος αποτελέσει στόχο εξαιρετικά δριμείας κριτικής. Είναι κρίμα που το Κοινοβούλιο 
δεν έκρινε απαραίτητο να δημιουργήσει έναν έγκυρο μηχανισμό για την αξιολόγηση των 
συνολικών επιδόσεων των υποψήφιων Επιτρόπων με ποιοτικούς όρους, είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά. Ακόμα και σήμερα, τα μόνα κριτήρια που υφίστανται για τον διορισμό των μελών 
της Επιτροπής είναι αυτά που τίθενται στο άρθρο 213 παράγραφος 1 της συνθήκης, το οποίο 
ορίζει ότι η Επιτροπή αποτελείται από μέλη που « επιλέγονται βάσει των γενικών τους 
ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που 
παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας».

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

Η αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίπτει μεμονωμένους Επιτρόπους είναι ένα 
στοιχείο που διαφοροποιεί την ΕΕ από τις ΗΠΑ. Εκεί ο ρόλος της Γερουσίας στη διαδικασία 
έγκρισης ορίζεται στο Σύνταγμα. Το άρθρο ΙΙ παράγραφος 2 προβλέπει ότι ο πρόεδρος 
προτείνει και, με τη Γνωμοδότηση και τη Συναίνεση της Γερουσίας, διορίζει τους ανώτατους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα της γνωμοδότησης και 
της συναίνεσης, η αμερικανική Γερουσία δεν προβαίνει σε κριτική αξιολόγηση του 
υποψηφίου, αλλά απλώς ψηφίζει την έγκριση ή την απόρριψη της υποψηφιότητάς του. (Η 
Γερουσία, η οποία οφείλει να ενεργεί εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, μπορεί να 
επανεξετάσει την απόφασή της εντός δύο ημερών, κατόπιν πρότασης Γερουσιαστή που 
ψήφισε με την πλειοψηφία). Η ψηφοφορία διενεργείται δημοσίως εκτός και εάν η Γερουσία 
λάβει διαφορετική απόφαση (ακόμα και στις εξαιρετικές περιπτώσεις ψηφοφορίας 
κεκλεισμένων των θυρών, κάθε Γερουσιαστής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει την ψήφο 
του).1 Παρότι το αμερικανικό σύστημα είναι ελκυστικά απλό, εάν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
εξακολουθήσει να επιμένει στην έγκριση των Επιτρόπων ως Σώμα και όχι μεμονωμένα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει να επιχειρεί να γνωμοδοτεί για 
κάθε υποψήφιο προκειμένου να σχηματίσει την τελική, συλλογική συναίνεσή του. Αυτό δεν 
σημαίνει απαραιτήτως ότι το Κοινοβούλιο δεν δύναται να ακολουθήσει την προσέγγιση της 
Γερουσίας, εκφράζοντας την άποψή του για κάθε μέλος του Σώματος χωριστά μέσω 
ψηφοφορίας αντί δήλωσης. 

Στην προκειμένη περίπτωση, αφότου ο κ. Barroso παρουσίασε το Σώμα του στο Κοινοβούλιο 
στις 26 Οκτωβρίου, οι διάφορες πολιτικές ομάδες κατέθεσαν προτάσεις ψηφίσματος 

  
1 Άρθρο XXXI του Κανονισμού της Γερουσίας. 
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σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 4. Στις προτάσεις αυτές γίνονταν συγκεκριμένες 
αρνητικές αναφορές για ορισμένους υποψηφίους Επιτρόπους μεμονωμένα. Προκειμένου να 
αποφευχθούν κομματικά αντίποινα, συντάχθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων μια κοινή 
πρόταση στην οποία αποφεύγονταν οι προσωπικές αναφορές. Η κοινή πρόταση υποβλήθηκε
από τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα της Συμμαχίας 
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, την Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή 
Ελεύθερη Συμμαχία και την Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Στις ουσιαστικές παραγράφους 
της σύντομης πρότασης γινόταν λόγος για «διάφορα προβλήματα ως προς την έγκριση 
ορισμένων υποψηφίων: πολιτικές πεποιθήσεις που αντιβαίνουν σε βασικές αξίες της Ένωσης· 
έλλειψη πολιτικών προσόντων και γνώσεων, καθώς και προσήλωσης προς το προτεινόμενο 
χαρτοφυλάκιο· ανεπίλυτα προβλήματα ή αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με σύγκρουση 
συμφερόντων ή ενδεχόμενη ανάμειξη σε πολιτικές και νομικές ατασθαλίες». Επίσης 
υπογραμμιζόταν «η δημοκρατική και νομική εγκυρότητα της διαδικασίας έγκρισης, 
κεφαλαιώδες μέρος της οποίας είναι οι ακροάσεις». Κατέληγε δε στο συμπέρασμα ότι «όλα 
τα θεσμικά όργανα πρέπει να αντλήσουν τις πολιτικές συνέπειες» από τη διαδικασία έγκρισης  
«οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν παραίτηση, ανασχηματισμό ή απόσυρση». Την επομένη 
της υποβολής αυτής της πρότασης, ο κ. Barroso απέσυρε την ομάδα του1.

Ευτυχώς, είχε ήδη προγραμματιστεί η διενέργεια δύο αλλεπάλληλων συναντήσεων των 
αρχηγών κυβερνήσεων: μια για την υπογραφή του Συντάγματος στη Ρώμη στις 29 
Οκτωβρίου και μια τακτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4-5 Νοεμβρίου. Η 
κρίση που ξέσπασε σχετικά με την έγκριση της Επιτροπής Barroso I απασχόλησε εκτενώς τις 
συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας στο επίπεδο των αρχηγών 
κυβερνήσεων, συμφώνησε επί της νέας σύνθεσης της ομάδας του κ. Barroso, από την οποία 
είχε παραιτηθεί ένα μέλος, ένα άλλο είχε αποσυρθεί από την κυβέρνησή του και ένα τρίτο 
είχε αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. Διοργανώθηκαν νέες κοινοβουλευτικές ακροάσεις 
για τους νέους υποψηφίους καθώς και για τον υποψήφιο που ανέλαβε άλλο χαρτοφυλάκιο 
στις 15-16 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας στο Στρασβούργο2. 
Στις 18 Νοεμβρίου εγκρίθηκε Κοινό Ψήφισμα, που είχε υποβληθεί από τις ομάδες PPE-DE, 
PSE, ALDE και UEN, με πλειοψηφία 478 ψήφων υπέρ έναντι 84 κατά και 98 αποχές. Η 
Επιτροπή Barroso ΙΙ εγκρίθηκε τότε με 449 ψήφους υπέρ έναντι 149 κατά και 82 αποχές και 
ανέλαβε καθήκοντα, τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου.

6. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Πριν από την τελική ψηφοφορία, ο κ. Barroso απάντησε λεπτεμερειακά σε ουσιαστικά 
τμήματα του Κοινού Ψηφίσματος που αναφέρονταν στην αναθεώρηση της Συμφωνίας 
Πλαισίου. Το κύριο αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής Prodi από το 
Κοινοβούλιο το 1999 ήταν η σύναψη μιας επίσημης συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της νέας 
Επιτροπής και του  Κοινοβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή 
διενεργήθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία έδωσε και την έγκρισή της.3 Η 

  
1 Η κοινή πρόταση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία μετά την ανακοίνωση του κ. Barroso ότι αποσύρει το σώμα, αλλά 
σίγουρα θα είχε συγκεντρώσει την πλειοψηφία, καθώς όχι μόνο η κεντροαριστερά, αλλά και βουλευτές από την 
πτέρυγα ΕΔ της ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, από την ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία και αρκετοί Μη Εγγεγραμμένοι σκόπευαν 
να καταψηφίσουν την Επιτροπή Barroso I.
2 Και πάλι οι Επιτροπές LIBE και JURI επέμειναν να έχουν δύο ξεχωριστές ακροάσεις με τον κ. Frattini.
3 Η συμφωνία πλαίσιο, η οποία συνήφθη στις 29 Ιουνίου 2000, αποτελεί το Παράρτημα XIII του Κανονισμού. Με τη 
συμφωνία αυτή, αναβαθμίστηκε και αντικαταστάθηκε ένας άτυπος κώδικας συμπεριφοράς που είχε εγκριθεί το 1990 
και τροποποιηθεί το 1995. 
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συμφωνία πλαίσιο στηρίζετο στο ψήφισμα που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με 
την επίσημη έγκριση της Επιτροπής Prodi, σύμφωνα με το άρθρο 99, παράγραφος 4. Παρότι 
η συμφωνία ήταν δωδεκασέλιδη, δεν υπήρχε καμία αναφορά στη διαδικασία διορισμού της 
Επιτροπής. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή, μετά από μάχη, 
συμφώνησε στην ακόλουθη ρήτρα σχετικά με την παραίτηση μέλους της Επιτροπής σύμφωνα 
με το άρθρο 217, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ:-

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

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

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

Η φράση στην παράγραφο 10 της συμφωνίας πλαίσιο σχετικά με την άρνηση παροχής ψήφου 
εμπιστοσύνης σε ένα μέλος της Επιτροπής –«υπό την επιφύλαξη της ουσιαστικής και τυπικής 
πολιτικής υποστήριξης μιας τέτοιας άποψης»– μπορεί να δώσει μια σχετική ιδέα σχετικά με 
το τι ανέμενε από το Κοινοβούλιο η Επιτροπή Prodi, τουλάχιστον, σε περίπτωση που οι 
σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων έφταναν σε ένα κρίσιμο σημείο. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποδέχτηκε τη φόρμουλα εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου. Υποθέτει κανείς ότι η φράση αυτή σημαίνει ότι, πρώτον, πρέπει να υπάρχει 
μεγάλη –δηλαδή διακομματική– πλειοψηφία, και, δεύτερον, ότι η καταγγελία δεν πρέπει να 
είναι πλασματική ή ανειλικρινής. 
Πέντε χρόνια αργότερα οι βουλευτές επανήλθαν στο έργο τους. Η Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο θα εξέλθουν από την κρίση που δημιουργήθηκε με την έγκριση της Επιτροπής 
Barroso με μια ανανεωμένη συμφωνία πλαίσιο. Η διάταξη κλειδί του ψηφίσματός του της 
18ης Νοεμβρίου 2004 ανέφερε ότι' εφόσον το Κοινοβούλιο αρνηθεί με την ψήφο του να 
παράσχει την εμπιστοσύνη του σε συγκεκριμένο Επίτροπο "ο Πρόεδρος, είτε ζητεί την 
παραίτηση του συγκεκριμένου μέλους, είτε εξηγεί στο Κοινοβούλιο τους λόγους για τους 
οποίους αρνείται να τη ζητήσει'. Η μη αποδοχή, συνεπώς, από τον Πρόεδρο της άρνησης του 
Κοινοβουλίου να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης, εγκυμονεί κινδύνους και για την επιβίωση 
του ίδιου του Προέδρου. Οι βουλευτές έχουν βρει το μέσο που θα τους οδηγήσει, αν 
χρειασθεί, σε θέση που να μπορούν να χρησιμοποιούν τη μεγάλη συνταγματική τους επιλογή-
το δικαίωμα να υποχρεώσουν το σύνολο της Επιτροπής σε παραίτηση.1

Ίσως όλα αυτά να φαίνονται υπερβολικά επιθετικά, κρίνεται σκόπιμο να βεβαιωθεί το ευρύ 
κοινό ότι κάπου υπάρχει κάποιος που ευθύνεται για την λειτουργία της Ευρώπης. Ας μας 
επιτραπεί να αναφέρουμε ότι εκείνοι που δημιούργησαν αυτήν την κρίση είναι οι επικεφαλής 

  
1 Βλέπε άρθρο 201 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΕ.
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των εθνικών κυβερνήσεων που απέτυχαν να προσφέρουν στον κ. Barroso το καλύτερο 
δυνατό υλικό με το οποίο θα οικοδομούσε το ισχυρό, ανεξάρτητο εκτελεστικό σώμα που 
χρειάζεται η ΕΕ. Η ραθυμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αναπάντεχες συνέπειες. Το 
αποτέλεσμα της πολιτικής κρίσης γύρω από την έγκριση της νέας Επιτροπής το 2004 
κατέστησε τη διακυβέρνηση της Ένωσης λίγο περισσότερο κοινοβουλευτική σε χαρακτήρα 
και λίγο λιγότερη προεδρική. 

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

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

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

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

1.  Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν 
υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών 
του.1 Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός μηνός 
νέον υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ίδια 
διαδικασία.2

2.  Το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο, καταρτίζει τον 
κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει ως μέλη της Επιτροπής. Τα πρόσωπα 
αυτά επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του άρθρου Ι-26, παράγραφος 4 και παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο. 

Ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και τα άλλα μέλη της Επιτροπής 
υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της 
έγκρισης αυτής, η Επιτροπή διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

3.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: 

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

  
1 Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με το άρθρο 214, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΕ, η Επιτροπή αναφέρει ότι ο 
Πρόεδρος "εκλέγεται" μάλλον και όχι "εγκρίνεται", και ότι τώρα πρέπει να απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών.
2 Έμφαση του συντάκτη. 
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β) αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να 
διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης 
της· 

γ) διορίζει Αντιπροέδρους, πλην του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, μεταξύ των 
μελών της Επιτροπής. 

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

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει έναν πολύ 
πιο σημαντικό ρόλο στην αρχική επιλογή του υποψηφίου προέδρου. Ένας διορισθείς 
πρόεδρος της Επιτροπής που διαθέτει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα 
πρώτα στάδια θα βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση από ό,τι βρίσκεται σήμερα ο κ. 
Barroso όσον αφορά τη δυνατότητα απόρριψης ακατάλληλων προτάσεων Επιτρόπων από τα 
κράτη μέλη.
Ως εκ τούτου, για να έχει κάποιο νόημα η προηγούμενη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, και 
υποθέτοντας ότι, όπως τώρα, η νέα Επιτροπή πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα την 1η 
Νοεμβρίου, το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει χαράξει τη στρατηγική του όσον αφορά 
τον διορισμό του Προέδρου έγκαιρα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλη Ιουνίου. 
Υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία αυτή, θα ήταν σκόπιμο να 
μετατεθεί κατά ένα μήνα ενωρίτερα η ημερομηνία των εκλογών, στις αρχές Μαΐου 
('Εβδομάδα της Ευρώπης') προκειμένου να του δοθεί επαρκής χρόνος καθώς και στους 
επικεφαλής των κυβερνήσεων να εξετάσουν ενδελεχώς την καλύτερη δυνατή υποψηφιότητα 
για το διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής.2.Τα όργανα πρέπει επίσης να 
διαμορφώσουν και ένα σχέδιο για την περίπτωση που οι βουλευτές του ΕΚ απορρίψουν τον 
πρώτο υποψήφιο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει επίσης να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν μια πιο δομημένη ερμηνεία των κριτηρίων: γενική ικανότητα, 
προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και αδιαμφισβήτητη ανεξαρτησία. 

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

Ωστόσο είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για σημαντικές βελτιώσεις των 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστούν στο μέλλον μεγαλύτερος βαθμός δικαιοσύνης 
μεταξύ των υποψηφίων, ουσιαστικότερος διάλογος μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου και 
πιο εύστοχες ετυμηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις 

  
1 Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με το άρθρο 214, παρ. 4 της Συνθήκης ΕΕ, ο Πρόεδρος δεν θα χρειάζεται τώρα 
την έγκριση του σώματος για να υποχρεώσει ένα από τα μέλη του σε παραίτηση.
2 Μια επιστροφή στην αρχική ημερομηνία-Ιανουάριος- για την έναρξη των καθηκόντων της Επιτροπής θα 
απαιτούσε οπωσδήποτε τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου, δηλαδή του άρθρου 45 της Τελικής Πράξης της 
Διάσκεψης για τη Συνθήκη Διεύρυνσης, 2003.
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προκειμένου οι διαδικασίες να συμβαδίζουν με τις αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει το 
Κοινοβούλιο μόλις τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα. 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συζήτησε Έγγραφο Εργασίας επί του οποίου η 
παρούσα αιτιολογική έκθεση βασίσθηκε σε δύο περιπτώσεις. Η αντιπρόεδρος Wallström 
παρουσίασε στην επιτροπή τις αντιδράσεις της Επιτροπής στην εμπειρία τους από τις 
ακροάσεις. Ο εισηγητής επίσης παρουσίασε τα πορίσματά του στη Διάσκεψη των Προέδρων 
Επιτροπών. Τα κύρια συμπεράσματα του εισηγητή παρατίθενται στο συνοδευτικό ψήφισμα. 
Ευθύς ως λάβει θέση το Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή, είναι απαραίτητο να εξετασθεί 
εάν, και με ποιο τρόπο, θα πρέπει να αντανακλώνται οι συμπεφωνημένες αλλαγές στον 
αναθεωρημένο Κανονισμό. 


