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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie
(2005/2024(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 213 en 214 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en artikel 126 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie1,

– gelet op de artikelen 26, 27, 28, 348 en 350 van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa, en gelet op verklaring 7 betreffende artikel 27 van de Grondwet 
voor Europa gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie,

– gelet op artikel 10 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen2,

– gelet op het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2004 over de verkiezing van de 
nieuwe Commissie3,

– gelet op artikel 45 en de artikelen 98 en 99 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2005),

A. overwegende dat de parlementaire hoorzittingen met kandidaten voor de Commissie, die 
voor het eerst in 1994 zijn gehouden en sindsdien een verdere ontwikkeling hebben 
doorgemaakt, een legitimiteit hebben verkregen die niet alleen door het Parlement en de 
Commissie, maar ook door de Raad en de lidstaten volledig wordt geaccepteerd,

B. overwegende dat de democratische verantwoordingsplicht van de Commissie in 
belangrijke mate wordt bevorderd door een proces van parlementaire goedkeuring, dat een 
open, eerlijk en consequent karakter heeft en in het kader waarvan elke kandidaat-
commissaris het Parlement alle relevante informatie verstrekt,

C: overwegende dat de Grondwet op 1 november 2006 in werking treedt,

D. overwegende dat het, gezien de opgedane ervaringen en met het oog op de op handen 
zijnde constitutionele hervorming, thans wenselijk is om de wijze waarop het Parlement 
de Commissie goedkeurt te herzien,

  
1 Als gewijzigd bij artikel 4 van het Protocol betreffende de uitbreiding bij het Verdrag van Nice, als gewijzigd 
bij artikel 45 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 (in werking getreden op 1 mei 2004).
2 PB L 278 van 8.10.1976.
3 P6_TA(2004)0063.



PE 355.359v02-00 4/17 PR\557908NL.doc

NL

1. hecht zijn goedkeuring aan de navolgende beginselen, criteria en modaliteiten voor zijn 
stemming van goedkeuring over de gehele Commissie als college:

Criteria voor de beoordeling

(a) Het Parlement beoordeelt de kandidaat-commissarissen op grond van hun algemene 
bekwaamheid, Europese inzet en de waarborgen die zij bieden voor 
onafhankelijkheid. Het beoordeelt de kennis van de desbetreffende portefeuille en 
de communicatieve vaardigheden.

(b) Het Parlement houdt in het bijzonder rekening met het genderevenwicht. Het kan 
een uitspraak doen over de verdeling van de portefeuilleverantwoordelijkheden 
door de verkozen voorzitter.

(c) Het Parlement verwacht volledige informatie betreffende de financiële belangen. 
Strafrechtelijke veroordelingen of lopende strafrechtelijke procedures moeten 
worden aangegeven. Het Parlement kan kandidaten verzoeken opgave te doen van 
het lidmaatschap van en posten die worden bekleed in confessionele en niet-
confessionele organisaties.

Hoorzittingen

(d) Elke kandidaat-commissaris wordt verzocht om voor een hoorzitting van drie uur te 
verschijnen voor de bevoegde parlementaire commissie of commissies. De 
hoorzittingen zijn openbaar.

(e) De hoorzittingen worden gezamenlijk georganiseerd door de Conferentie van 
voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters. In gevallen waarin 
portefeuilles elkaar overlappen worden passende regelingen getroffen om de 
relevante commissies bij de procedure te betrekken. De verkozen voorzitter van de 
Commissie wordt geraadpleegd met betrekking tot de praktische organisatie.

(f) Het Parlement legt de kandidaat-commissarissen tijdig voor de hoorzittingen 
schriftelijke vragen voor. Het aantal inhoudelijke schriftelijke vragen wordt beperkt 
tot vijf per parlementaire commissie.

(g) De hoorzittingen vinden plaats in omstandigheden en onder voorwaarden die 
waarborgen dat de kandidaat-commissarissen een gelijke en eerlijke mogelijkheid 
krijgen om zichzelf en hun standpunten voor het voetlicht te brengen.

(h) De kandidaat-commissarissen worden verzocht een inleidende mondelinge 
verklaring af te leggen van maximaal twintig minuten. Het verloop van de 
hoorzittingen heeft tot doel een brede politieke dialoog tussen de kandidaat-
commissarissen en de leden van het Parlement tot stand te brengen. Voor het einde 
van de hoorzitting worden de kandidaat-commissarissen in de gelegenheid gesteld 
om een korte afsluitende verklaring af te leggen.
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Evaluatie

(i) Binnen 24 uur wordt een video-opname met index van de hoorzittingen openbaar 
gemaakt.

(j) De commissies komen na de hoorzitting onverwijld bijeen voor het maken van hun 
evaluatie van de individuele kandidaat-commissarissen. Deze vergaderingen vinden 
achter gesloten deuren plaats. De evaluatieverklaringen worden openbaar gemaakt, 
maar houden een voorlopig karakter totdat deze worden bekrachtigd door een 
gezamenlijke vergadering van de Conferentie van voorzitters en de Conferentie van 
commissievoorzitters.

(k) De Conferentie van voorzitters en de Conferentie van commissievoorzitters, achter 
gesloten deuren in vergadering bijeen, hechten hun goedkeuring aan een 
gezamenlijke aanbeveling aan het Parlement om de benoeming van de voorzitter, 
de minister van Buitenlandse Zaken en de overige leden van de Commissie als 
college al dan niet goed te keuren.

2. hecht zijn goedkeuring aan de navolgende modaliteiten, die moeten worden toegepast in 
geval van een wijziging in de samenstelling van of de verdeling van de portefeuilles in de 
Commissie gedurende haar ambtstermijn:
(a) Wanneer een plaats vacant wordt door ontslag, gedwongen terugtreden of overlijden, 
en als integraal onderdeel van het raadplegingsproces als voorzien in de Grondwet, nodigt 
het Parlement de kandidaat voor het lidmaatschap van de Commissie uit om deel te nemen 
aan een hoorzitting overeenkomstig dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld 
in paragraaf 1.

(b) In geval van toetreding van een nieuwe lidstaat nodigt het Parlement diens 
kandidaat-commissaris uit deel te nemen aan een hoorzitting onder dezelfde 
voorwaarden als die welke zijn vastgesteld in paragraaf 1.

(c) In geval van een ingrijpende herschikking van portefeuilles worden de betrokken 
commissarissen uitgenodigd om voor het aanvaarden van hun nieuwe 
verantwoordelijkheden te verschijnen voor de bevoegde parlementaire commissies.

3. verzoekt de Raad het tijdstip van de volgende verkiezingen voor het Parlement te 
vervroegen van juni tot mei 2009 teneinde het nieuwe Parlement de gelegenheid te bieden 
om zich voor te bereiden op de raadpleging door de Europese Raad, alvorens de Europese 
Raad het Parlement zijn kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie 
voordraagt; wijst erop dat de modaliteiten voor die raadpleging te gelegener tijd in 
onderlinge overeenstemming tussen het Parlement en de Europese Raad1 geregeld 
worden;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie voor te leggen aan de voor het Reglement 
bevoegde commissie teneinde voor de inwerkingtreding van de Grondwet voorstellen te 
doen voor de vereiste wijzigingen van het Reglement;

  
1 Verklaring 7 betreffende artikel 27 van de Grondwet.
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5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Commissie, de 
Europese Raad en de Raad.
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TOELICHTING

Hoe het Europees Parlement de Europese Commissie goedkeurt
1. HET VERDRAG IN THEORIE EN IN PRAKTIJK
Er zij op gewezen dat de huidige procedure zoals die is vastgesteld in de Verdragen - onlangs 
herzien bij het Verdrag van Nice - typisch veel te ingewikkeld is. Op de opeenvolgende IGC's 
heeft het Europees Parlement er altijd met nadruk op gewezen dat de Commissie een 
tweeledige legitimiteit heeft doordat zij benoemd wordt door zowel de Europese Raad als het 
Europees Parlement.1 Dit heeft geleid tot een zekere spanning tussen het Parlement en de 
lidstaten, die tijdens de Conventie eens te meer aan het licht trad. 

Bij het Verdrag van Maastricht kreeg het Parlement het recht om te worden geraadpleegd over 
de benoeming van de voorzitter van de Commissie en door middel van een stemming het 
college als geheel goed te keuren.2 Bij het Verdrag van Amsterdam werd de bevoegdheid van 
het Parlement uitgebreid, zodat het vanaf dat moment ook de bevoegdheid had om de 
voorzitter goed te keuren.3 In het Verdrag van Nice bleven de bevoegdheden van het 
Parlement inhoudelijk ongewijzigd; de Raad evenwel kon voortaan op het niveau van de  
regeringsleiders besluiten bij gekwalificeerde meerderheid in plaats van met eenparigheid van 
stemmen.4

Het is duidelijk dat het Europees Parlement uit hoofde van het huidige Verdrag de Commissie 
niet bepaald "kiest". Wat er in 2004 is gebeurd is het volgende. In juni, na de verkiezingen 
voor het Europees Parlement en nadat er eerst meningsverschillen waren geweest, benoemde 
de Europese Raad José Manuel Durão Barroso. Na de eerste vergadering van het nieuwe 
Parlement had de heer Barroso in juli een ontmoeting met de Conferentie van voorzitters en 
bracht hij een bezoek aan de verschillende fractievergaderingen. Nadat hij een verklaring had 
afgelegd en er gedurende twee dagen uitvoerig was gedebatteerd, hechtte het Parlement (bij 
geheime stemming) zijn goedkeuring aan de benoeming van de heer Barroso tot voorzitter.5  
Vervolgens stelde de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en "in 
overeenstemming met" de heer Barroso de lijst vast van personen die door elke lidstaat waren 
voorgedragen. In theorie had de heer Barroso een kandidaat kunnen afwijzen. Maar hij stelde 
zich realistischer op en probeerde een aantal premiers te beïnvloeden bij het maken van hun 
keuze, vooral wat betreft het geslacht van de kandidaten. In zijn pogingen om meer vrouwen 
in zijn Commissie te krijgen, beloofde hij hen zwaardere portefeuilles. Hoewel zijn 
bevoegdheden met betrekking tot de keuze van zijn collega's beperkt zijn - de heer Barroso 
sprak van een "blind date" - heeft de voorzitter nu wel discretionaire bevoegdheden met 

  
1 Al in november 1960 werd door de Europese Parlementaire Assemblee voor het eerst aangedrongen op 
toekenning van het investituurrecht (rapporteur: Maurice Faure). Het Parlement stemde in 1979 voor het eerst 
over de aanvaarding van de Commissie (de Commissie-Thorn). Na de Verklaring van Stuttgart van 1983 legde 
de Commissie-Delors de ambtseed voor het Hof van Justitie pas af, nadat het Parlement zich had uitgesproken. 
2 Artikel 158, lid 2 EGV. Deze procedure werd in 1994 toegepast voor de toen aantredende Commissie-Santer. 
3 Artikel 214, lid 2 EGV. Deze procedure werd in 1999 toegepast voor de toen aantredende Commissie-Prodi. 
4 Artikel 214, lid 2 EGV als herzien. Deze procedure werd in 2004 toegepast voor de Commissie-Barroso. 
5 Er was zelfs sprake van een korte schorsing van de vergadering tussen het einde van het debat en de stemming 
om fractievergaderingen te kunnen houden. De uitslag van de stemming op 22 juli was 413 stemmen voor en 251 
tegen bij 44 onthoudingen. Ter vergelijking: bij de verkiezing van Romano Prodi in mei 1999 was de uitslag van 
de stemming 392 stemmen voor en 71 tegen bij 41 onthoudingen. De geheime stemming werd pas ingevoerd bij 
de wijziging van het Reglement in 2002. 
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betrekking tot de vaststelling van de portefeuilles in de Commissie.1

Hoewel de voorzitter niet de vrije hand heeft bij de keuze van zijn Commissie, heeft hij op 
grond van het Verdrag van Nice wel de bevoegdheid om vice-voorzitters te benoemen (en te 
ontslaan) en aan te dringen op het terugtreden van een lid van de Commissie, "na goedkeuring 
van het college".2 De Commissie beslist bij eenvoudige meerderheid over dergelijke kwesties. 
Tijdens de ambtstermijn van zowel de Commissie-Santer als de Commissie-Prodi werd het 
vraagstuk van de politieke verantwoordelijkheid van individuele commissarissen een aantal 
malen aan de orde gesteld. Bij de hoorzittingen met de Commissie-Barroso kwam het 
vraagstuk van belangenverstrengeling weer op de voorgrond te staan. Leden van het EP waren 
er begrijpelijkerwijs op uit om met nadruk te wijzen op de noodzaak dat alle leden en 
kandidaat-leden van de Commissie relevante informatie op een openhartige wijze bekend 
maken. Elk schandaal leidt onvermijdelijk tot een roep om verdere verscherping van de 
regels. Ondanks de grote kloof waarvan op het continent sprake is voor wat betreft politieke 
cultuur, leidt de controle van de Commissie door het Europees Parlement - en dat wordt bij de 
goedkeuringsprocedure het duidelijkst - ertoe dat EU-normen op het gebied van 
verantwoordingsplicht worden vastgesteld op grond waarvan de hoogste eisen worden gesteld 
voor wat betreft rechtschapenheid, integriteit en openheid. Wanneer het gaat om democratie, 
is het volkomen terecht dat bij de Europese integratie wordt uitgegaan van de grootste 
gemeenschappelijke deler en niet van het kleinste gemene veelvoud.

2. HET REGLEMENT VAN HET PARLEMENT
In 1993 nam het Parlement in het Reglement bepalingen op betreffende de benoeming van de 
Commissie teneinde recht te doen aan zijn nieuwe bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag 
van Maastricht. Overeenkomstig de zeer aanzienlijke uitbreiding van de rol van het Parlement 
en de wijzigingen van het Verdrag werd zijn Reglement gewijzigd in 1996, 1999 en 2002. 

De desbetreffende bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 98 en 99 van het Reglement. Bij 
de verkiezing van de heer Barroso werd de procedure van artikel 98 letterlijk gevolgd, 
afgezien van het feit dat de Raad besloot niet deel te nemen aan het debat in juli 2004. 
Artikel 99 betreffende de verkiezing van de overige leden van de Commissie is niet helemaal 
duidelijk met betrekking tot de hoorzittingen.3

3. DE HOORZITTINGEN
In 1994 zijn voor het eerst hoorzittingen gehouden en daarna in 1999 weer. Zij werden in mei 
2004 herhaald voor de tien nieuwe leden van de uitgebreide Commissie-Prodi uit de nieuwe 
lidstaten.
Tussen 27 september en 11 oktober 2004 hield het Parlement hoorzittingen met alle leden van 
het team-Barroso. Zij werden onder auspiciën van de Conferentie van commissievoorzitters 
georganiseerd door de dienst Wetgevingscoördinatie van het Parlement, een 
gemeenschappelijke dienst van de DG's Intern beleid en Extern beleid. De Conferentie van 

  
1 Artikel 217, lid 2 EGV. 
2 Artikel 217, leden 3 en 4 EGV. 
3 Ook is er in artikel 99 tot op zekere hoogte sprake van wensdenken: het is nog steeds wachten op de dag 
waarop de hele Raad deelneemt aan een debat van het Parlement. Het verzoek aan de voorzitter om het 
programma van de Commissie toe te lichten, lijkt ook misplaatst. In de praktijk zal de heer Barroso, net als de 
heer Prodi voor hem deed, tot Nieuwjaar wachten met de indiening van zijn echte werkprogramma, wanneer het 
nieuwe college is ingewerkt. Dat is verstandig en daar moet dan in het Reglement van het Parlement ook 
rekening mee worden gehouden.
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voorzitters werd in de latere stadia van de voorbereiding bij de gang van zaken betrokken.
Op twee punten werd in belangrijke mate afgeweken van de eerder gevolgde praktijk, 
namelijk ten aanzien van de inrichting van de zaal en de wijze van vraagstelling. Besloten 
werd om een vraag-en-antwoordsessie te houden, waarbij de kandidaten direct antwoordden 
op de vragen en alle leden van elke commissie - d.w.z. alle leden van het Europees Parlement! 
- in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen. De Conferentie van 
commissievoorzitter stelde bij wijze van richtlijn voor om elke vraag en antwoord plus 
aanvullende vraag en antwoord vijf minuten te laten duren, en dat de spreektijd zou worden 
verdeeld overeenkomstig de formule-D'Hondt, die ook voor de plenaire vergaderingen wordt 
toegepast, in plaats van de meer flexibele (en meritocratische) benadering zoals die tijdens 
commissievergaderingen wordt gevolgd. Omdat er daardoor zo'n groot aantal sprekers was, 
moest voor elk van de hoorzittingen wel drie uur worden uitgetrokken, en aan deze tijdsduur 
werd strikt de hand gehouden, in weerwil van het feit dat een aantal hoorzittingen verzandde. 
Ondanks een zekere wijdlopigheid mag worden aangenomen dat het feit dat elk lid van het EP 
kan worden betrokken bij een Commissiehoorzitting, een bijdrage levert aan de cohesie van 
het Parlement aan het begin van een nieuw mandaat.

De mondelinge hoorzittingen met de 24 kandidaten werden georganiseerd door 18 
parlementaire commissies, die vaak samenwerkten met andere commissies, wanneer de 
vakgebieden elkaar overlapten. Er waren drie vormen van samenwerking mogelijk: een 
geheel en al gezamenlijke vergadering, een gedeeltelijk gezamenlijke vergadering en een 
subsidiaire delegatie. De samenwerking tussen de commissies verliep echter niet 
probleemloos: wanneer geen bevredigende overeenstemming was bereikt, bestond het gevaar 
dat de hoorzitting werd opgedeeld. Er werd een betreurenswaardige uitzondering op de 
overeengekomen regel van een hoorzitting per kandidaat gemaakt als gevolg van een 
bevoegdheidsverschil tussen de voorzitters van de Commissie burgerlijke vrijheden en de 
Commissie juridische zaken. 

Elke kandidaat-commissaris moest bij de Commissie (maar niet bij het Parlement) een opgaaf 
doen van zijn of haar financiële en professionele belangen, die vervolgens op de website van 
de Commissie werd geplaatst.1 Niet al deze verklaringen, die als bijlage bij de gedragscode 
van de Commissie worden gevoegd, werden echter ter beschikking gesteld van de leden van 
het Europees Parlement.
Voor de hoorzittingen kreeg elke kandidaat een groot aantal schriftelijke vragen van het 
Parlement voorgelegd. In het Reglement van het Parlement is helemaal geen sprake van deze 
schriftelijke vragen, laat staan dat er wordt gesproken over de bedoeling daarvan, het 
onderwerp of het aantal. De beantwoording van de schriftelijke vragen nam een aantal weken 
van de tijd van een groot aantal ambtenaren van de Commissie in beslag. Het was niet altijd 
vanzelfsprekend dat ook de kandidaat-commissarissen hierbij rechtstreeks werden betrokken. 
Bovendien werd tijdens de mondelinge hoorzittingen duidelijk dat niet elk lid van het 
Europees Parlement de moeite had genomen om de antwoorden te lezen. De vragen waren 
onderverdeeld in twee gedeelten: 16 algemene vragen die aan alle kandidaat-commissarissen 
werden gesteld, gevolgd door een variabel aantal specifieke beleidsvragen. De algemene 

  
1 Hoewel kandidaat-commissarissen worden gescreend op hun financiële belangen, is er geen sprake van het 
soort veiligheidsscreening dat in de meeste lidstaten voor nieuwbenoemde ministers plaatsvindt. Omdat er op 
EU-niveau geen veiligheidsapparaat bestaat, zou de Commissie dan gebruik moeten maken van zeer 
uiteenlopende en veel tijd in beslag nemende nationale procedures voor veiligheidsscreening. Zij heeft verkozen 
dat niet te doen. 
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vragen waren te vaag en werden door de Commissie op een zorgvuldig gecoördineerde 
manier beantwoord; de beleidsvragen verzandden in veel gevallen in een veel te grote 
gedetailleerdheid, die aan het begin van het mandaat van de Commissie en voordat het college 
zijn toekomstige werkprogramma inhoudelijk had kunnen uitwerken, ongewenst was. Hoewel 
de Conferentie van commissievoorzitters had geprobeerd het aantal beleidsvragen te 
beperken, was er sprake van grote verschillen tussen de diverse kandidaat-commissarissen, 
van 6 tot bijna 30. In elk geval waren de meeste commissies al in juli begonnen met het 
opstellen van ontwerpervragen, nog voordat de Conferentie van commissievoorzitter zich 
over dit vraagstuk boog. (Het achteraf selecteren van vragen waarover in de commissies reeds 
was gestemd, zou een hachelijke zaak zijn geweest)

In het Reglement wordt niet gesproken over de organisatie, het tijdschema, het verloop en de 
beoordeling van de hoorzittingen zelf. Er zijn geen objectieve criteria of bijzondere 
procedures vastgesteld. De commissies krijgen geen richtsnoeren aangereikt met betrekking 
tot de vraag waar zij bij hun kandidaat-commissaris naar moeten kijken met betrekking tot het 
evenwicht tussen politieke kwaliteiten, beroepservaring en technische kennis. Er bestaat geen 
systematisch mechanisme voor de beoordeling van hun antwoorden op algemene politieke 
vragen. Afgezien van wat de Commissie wat dat betreft zelf verlangt, wordt er in het 
Reglement ook niets gezegd over de opgaaf van financiële en andere belangen. En het ergste 
van alles is nog dat er ook geen bepaling is betreffende een gecoördineerde procedure ter 
waarborging van een horizontale beoordeling van de resultaten van de hoorzittingen.

Het hoeft geen verbazing te wekken dat het verloop van de mondelinge hoorzittingen nogal 
uiteenlopend was. Sommige voorzitters hielden de klok nauwlettend in de gaten en lieten elke 
vraag en antwoord ongeacht de inhoud niet langer dan vijf minuten duren. Met een dergelijke 
mechanische benadering werd de procedure er alleen maar een van fantasieloze 
oppervlakkigheid. Andere voorzitters slaagden erin om de vragen per onderwerp te groeperen 
en te voorkomen dat door een lid twee of drie lange ingewikkelde vragen tegelijk werden 
gesteld. Sommigen stonden ook toe dat zich een meer politieke dialoog ontwikkelde, en 
moedigden aan tot het stellen van aanvullende vragen. Verscheidene leden maakten echter 
misbruik van de aanvullende vragen door een volledig nieuw onderwerp aan de orde te 
stellen.

Sommige hoorzittingen werden onnodig gedomineerd door vragen van landgenoten van de 
kandidaat-commissarissen over nationale politiek, wat ten koste ging van een algeheel 
Europees perspectief. Anderen probeerden persoonlijke antwoorden te krijgen op pittige 
ethische vragen, waarmee blijk werd gegeven van de enorme cultuurverschillen waarvan in de 
EU sprake is. 
Terwijl op alle hoorzittingen door alle leden van de commissie een vraag kon worden gesteld, 
slaagden een of twee commissies erin om aan het einde van de vergadering een vrije 
vragenronde te houden, die de mogelijkheid bood voor meer politieke en zelfs onverwachte 
vragen. De meer geslaagde hoorzittingen waren die tijdens welke de leden van het Europees 
Parlement bewust probeerden om het beleid van de toekomstige Commissie te beïnvloeden, 
hetgeen deed vermoeden dat tenminste een aantal leden de hoorzittingen tot op zekere hoogte 
strategisch hadden voorbereid.

Bij eerdere hoorzittingen zaten de kandidaat-commissarissen naast de voorzitter en het 
secretariaat van de commissie op het podium. Dit keer zaten zij alleen op een verhoging voor 
het podium. Hoewel het bij deze opstelling wel om een verbetering gaat, is er toch kritiek op 
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uitgeoefend.1 De kandidaten zaten met hun rug naar de voorzitter en de ondervoorzitters van 
de commissies, wat onbeleefd en ongemakkelijk was. 

4. DE EVALUATIEBRIEVEN
Om logistieke redenen verscheen geen volledig woordelijk verslag van de hoorzittingen. In 
plaats daarvan werd door elke commissie een brief opgesteld met een beoordeling van de 
resultaten van haar hoorzitting. In haar richtsnoeren werd door de Conferentie van 
commissievoorzitters aangegeven dat in de brieven informatie zou moeten worden verstrekt 
over de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat, hun vermogen om een dialoog met het 
Parlement te voeren en hun competentie op het desbetreffende beleidsterrein. Het was de 
bedoeling dat in de brief gewag zou worden gemaakt van elke uitdrukkelijke 
beleidstoezegging - hetgeen mogelijk contraproductief was, omdat kandidaten zich daardoor 
belemmerd voelden. Nu wordt in veel brieven bijvoorbeeld vermeld of de kandidaat al dan 
niet gevoel voor humor had en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ook werd 
in alle gevallen geprobeerd om na te gaan in hoeverre de kandidaten zich hadden voorbereid.

In 1999 werden de brieven vertrouwelijk toegezonden aan de voorzitter van de Conferentie 
van commissievoorzitters, waarna dit orgaan de brieven onderwierp aan een horizontale 
beoordeling, alvorens deze met een aanbeveling werden doorgezonden aan de Voorzitter van 
het Parlement2. In 2004 werd die zeefprocedure in het coördinatiecentrum van de Conferentie 
van commissievoorzitters achterwege gelaten, en de brieven werden rechtstreeks en opvallend 
genoeg weer vertrouwelijk, door de voorzitters van de individuele commissies toegezonden 
aan de Voorzitter van het Parlement. 
Op 13 oktober ontving de Conferentie van voorzitters de brieven en stuurde zij deze zonder 
commentaar door naar de heer Barroso, met het verzoek om zijn reactie te geven. 
Tegelijkertijd werden de brieven op de website van het Parlement geplaatst. Van de 
aanbevelingen van de commissies over de 24 kandidaten waren drie niet eenduidig en waren 
twee negatief. Goed ingelichte waarnemers zijn van mening dat, indien alle kandidaten 
dezelfde behandeling zouden hebben gekregen, vier of vijf andere kandidaten ook een 
negatieve beoordeling zouden hebben gekregen.

Omdat er geen regels waren met betrekking tot het tijdschema, rees ook de verdenking dat 
commissies die werden voorgezeten door iemand van een bepaalde politieke richting, pas met 
hun brieven kwamen, nadat zij de brief hadden ingezien die was opgesteld door een 
commissievoorzitter van een andere partij.

Ook de vertrouwelijkheid van de brieven is omstreden. De media hadden grote belangstelling 
voor de hoorzittingen. De pogingen om vertrouwelijkheid op te leggen brachten de media 
ertoe om gelekte (en mogelijke onjuiste) versies van de werkelijkheid te publiceren. Het was 
van meet af aan onwaarschijnlijk dat volledige vertrouwelijkheid gehandhaafd kon blijven 
gedurende de periode van 17 dagen vanaf het begin van de hoorzittingen tot de vergadering 
van de Conferentie van voorzitters: en dat was dan ook niet het geval.

Met het bekend worden van de inhoud van de brieven van de commissies kwam ook naar 
voren dat er sprake was van verschillen in opzet en benadering en van onduidelijkheid. In het 
geval van één kandidaat kwamen er tegenstrijdige brieven van de twee commissies die de 

  
1 In alle gevallen in 1A2, waar geen ramen zijn.. Er was een gehoorzaal beschikbaar (3C50) die goed werd 
bezocht door lobbyisten en medewerkers. 
2 Op verzoek van de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 26 van het Reglement. 
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verantwoordelijkheid voor zijn portefeuille betwistten. Naarmate de goedkeuringsprocedure 
vorderde, werd door een toenemend aantal leden van het Europees Parlement bezwaar 
aangetekend tegen het systeem, dat hen niet de mogelijkheid biedt te stemmen over 
individuele kandidaten of voorwaarden te verbinden aan de goedkeuring van de nieuwe 
Commissie.
Het is duidelijk dat de Conferentie van voorzitters een cruciale rol speelt bij het opvullen van 
leemtes, wanneer het Verdrag of het Reglement daarin niet voorziet. Er zij op gewezen dat het 
Reglement zelf op zijn minst vaag is over de rol van de Conferentie van voorzitters met 
betrekking tot de benoeming van de Commissie. In artikel 24, lid 3 wordt opgemerkt dat de 
Conferentie van voorzitters "verantwoordelijk (is) voor vraagstukken betreffende de 
betrekkingen met de andere instellingen en organen van de Europese Unie". Het is normaal 
dat partijpolitieke overwegingen vaak de overhand hebben in de Conferentie van voorzitters, 
die gewoonlijk achter gesloten deuren bijeenkomt. Het is voor de Conferentie van voorzitters 
uiterst moeilijk om objectief te zijn, wanneer op een of andere kandidaat bijzonder zware 
kritiek wordt geuit. Het is te betreuren dat het Parlement het niet nodig heeft geacht om een 
beproefd mechanisme in te stellen voor de kwalitatieve beoordeling van de algehele 
kwaliteiten van de kandidaat-commissarissen, hetzij individueel dan wel collectief. Nog 
steeds zijn de enige criteria die zijn vastgesteld voor de benoeming van de leden van de 
Commissie, de bepalingen van artikel 213, lid 1 van het Verdrag waarin is bepaald dat de 
Commissie bestaat uit leden "die op grond van hun algemene bekwaamheid worden gekozen 
en die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden".

5. ADVIES EN INSTEMMING
Het Europees Parlement heeft het recht een stemming te houden over de goedkeuring van de 
aldus door de Raad voorgedragen Commissie. De stemming in het Parlement is niet het einde 
van de procedure, omdat de Commissie na de goedkeuring door het Parlement officieel wordt 
benoemd door de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Hierbij 
gaat het helemaal om een formaliteit, die in het Verdrag alleen gehandhaafd is gebleven om 
de Raad meer gewicht te geven.

Het feit dat het Europees Parlement geen individuele commissarissen kan afwijzen, maakt dat 
de praktijk in de EU aanzienlijk verschilt van die in de VS. Daar is de rol van de Senaat bij de 
desbetreffende procedure gedefinieerd in de Grondwet. In artikel II, sectie 2 is bepaald dat de 
President 'shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall 
appoint high government officials' (de President benoemt na raadpleging en met instemming 
van de Senaat hoge regeringsfunctionarissen). In het Amerikaanse systeem van advisering en 
instemming doet de Senaat in de VS geen poging om te komen tot een kritische beoordeling 
van de kandidaat, maar wordt eenvoudigweg gestemd over aanvaarding of afwijzing van de 
voordracht. (De Senaat, die met een strak tijdschema moet werken, kan binnen een paar dagen 
ook terugkomen op zijn besluit en wel op voorstel van een Senator die met de meerderheid 
heeft meegestemd). De stemming is openbaar, tenzij de Senaat een andersluidend besluit 
neemt. (Zelfs in het uitzonderlijke geval van een geheime stemming kan elke Senator ervoor 
kiezen om openbaar te maken of hij of zij voor of tegen heeft gestemd)1. Het systeem in de 
VS is aanlokkelijk eenvoudig, maar wanneer de Grondwet van de EU gericht blijft op 
goedkeuring van de Commissie als college in plaats van op grond van individuele besluiten, 
blijft het zo dat het Europees Parlement moet proberen om over elk kandidaat advies uit te 

  
1 Artikel XXXI van het Reglement (Standing Rules) van de Senaat. 
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brengen teneinde zijn uiteindelijke, collectieve instemming te beargumenteren. Dit hoeft het 
Parlement er echter niet van te weerhouden te kiezen voor de benadering van de Senaat door 
middels een stemming in plaats van in een verklaring zijn standpunten uiteen te zetten over 
individuele leden van het college.

In het onderhavige geval hebben de verschillende fracties na de presentatie van de kandidaat-
Commissie door de heer Barroso voor het Parlement op 26 oktober, ontwerpresoluties 
overeenkomstig artikel 99, lid 4 ingediend. In deze ontwerpresoluties werden specifieke 
negatieve kritiekpunten geuit ten aanzien van een aantal individuele kandidaat-
commissarissen. Om te voorkomen dat er om partijpolitieke redenen sprake zou zijn van 
vergeldingsmaatregelen, werd vervolgens onderhandeld over een gezamenlijke 
ontwerpresolutie waarin verwijzingen naar personen achterwege werden gelaten. De 
gezamenlijke ontwerpresolutie werd ingediend door de fracties van PSE, ALDE, Verts/ALE 
en GUE/NGL. In de belangrijkste paragrafen van de korte ontwerpresolutie werd uiting 
gegeven aan verschillende "bezwaren tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaten: 
politieke overtuigingen die indruisen tegen de basiswaarden van de Unie; gebrek aan politieke 
vaardigheid en aan kennis over en betrokkenheid bij de voorgestelde portefeuille; niet-
opgeloste problemen of onbeantwoorde vragen in verband met belangenconflicten of 
mogelijke betrokkenheid bij politieke en juridische wanpraktijken;" Met nadruk werd 
gewezen op de "democratische en juridische geldigheid van het goedkeuringsproces, waarvan 
de hoorzittingen een essentieel onderdeel vormen" en tenslotte werd erop aangedrongen dat 
alle instellingen uit het goedkeuringsproces "de politieke consequenties trekken, waartoe 
ontslag, herschikking of terugtrekking kunnen behoren". Op de dag na de indiening van deze 
ontwerpresolutie trok de heer Barroso zijn team terug.1

Gelukkig was al gepland dat snel na elkaar twee bijeenkomsten zouden plaatsvinden van de 
regeringsleiders: de ondertekening van de Grondwet in Rome op 29 oktober en een reguliere 
bijeenkomst van de Europese Raad op 4-5 november. De crisis met betrekking tot de 
goedkeuring van de Commissie-Barroso I speelde bij de discussies een belangrijke rol. De 
Europese Raad stemde op het niveau van de regeringsleiders in met de nieuwe ploeg van de 
heer Barroso, waaruit een lid zich had teruggetrokken, terwijl de kandidatuur van een ander 
lid was ingetrokken door haar regering en een derde lid een andere portefeuille kreeg. Er 
werden op 15-16 november tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg nieuwe 
hoorzittingen met het Parlement georganiseerd voor de twee nieuwe kandidaat-
commissarissen, alsmede voor de kandidaat die een andere portefeuille kreeg.2 Op 18 
november werd een gezamenlijke resolutie van de EPP-, de PSE-, de ALDE- en de UEN-
Fractie aangenomen met een meerderheid van 478 stemmen voor en 84 tegen (bij 98 
onthoudingen). De Commissie Barroso-II werd vervolgens met 449 stemmen voor en 149 
tegen (bij 82 onthoudingen) goedgekeurd en trad, drie weken te laat, op 22 november aan.  

6. HET KADERAKKOORD
Voor de eindstemming antwoordde de heer Barroso gedetailleerd op de inhoudelijke 
gedeelten van de gezamenlijke resolutie betreffende de herziening van het Kaderakkoord. Het 

  
1 De gezamenlijke ontwerpresolutie werd niet in stemming bracht, nadat de heer Barroso had aangekondigd zijn 
team terug te zullen trekken, maar er zou ongetwijfeld een meerderheid voor hebben gestemd, omdat niet alleen 
centrum-links, maar ook leden van de ED-sectie van de EPP-ED-Fractie, de ID-Fractie en verschillende niet-
ingeschreven leden van plan waren om tegen Barroso-I te stemmen. 
2Opnieuw stonden de Commissie LIBE en de Commissie JURI erop twee afzonderlijke hoorzittingen met de 
heer Frattini te houden.



PE 355.359v02-00 14/17 PR\557908NL.doc

NL

belangrijkste resultaat van de procedure voor de goedkeuring van de Commissie-Prodi door 
het Europees Parlement in 1999 was de sluiting van een officieel kaderakkoord tussen de 
nieuw aantredende Commissie en het Parlement, uitonderhandeld en goedgekeurd door de 
Conferentie van voorzitters.1 Het Kaderakkoord was gebaseerd op de resolutie die door het 
Parlement werd aangenomen op het moment dat het overeenkomstig artikel 99, lid 4 van het 
Reglement ook de Commissie-Prodi officieel goedkeurde. Hoewel het akkoord 12 bladzijden 
besloeg, werd er met geen woord gerept over de procedure voor de benoeming van de 
Commissie. Op verzoek van het Parlement stemde de Commissie er echter aarzelend mee in 
om de volgende bepaling op te nemen met betrekking tot het terugtreden van een lid van de 
Commissie overeenkomstig artikel 217, lid 4 EGV:

10. De Commissie aanvaardt dat in de gevallen waarin het Europees Parlement een lid van de 
Commissie zijn vertrouwen weigert (onder voorbehoud van politieke steun voor de 
inhoud en de vorm van een dergelijk standpunt), de voorzitter van de Commissie terdege 
nagaat of het wenselijk is het betrokken lid van de Commissie te verzoeken ontslag te 
nemen..

De Commissie stemde er ook mee in dat bij een herschikking van portefeuilles 
overeenkomstig artikel 217, lid 2, de betrokken leden van de Commissie voor de bevoegde 
commissie van het Parlement zouden verschijnen, en wel door middel van de navolgende 
tekst: 
11. De voorzitter van de Commissie stelt het Europees Parlement onmiddellijk in kennis van 

elk besluit over de toekenning van verantwoordelijkheden aan ieder lid van de
Commissie. In geval van ingrijpende wijzigingen betreffende een lid van de Commissie 
(bijv. de toekenning van een volledig nieuwe portefeuille of van een belangrijk pakket 
verantwoordelijkheden), verschijnt het betrokken lid van de Commissie desgevraagd voor 
de bevoegde commissie.

De zinsnede in paragraaf 10 van het Kaderakkoord over het weigeren vertrouwen uit te 
spreken in een lid van Commissie - "onder voorbehoud van politieke steun voor de inhoud en 
de vorm van een dergelijk standpunt" - maakte tot op zekere hoogte duidelijk wat in ieder 
geval de Commissie-Prodi van het Parlement verwachtte in omstandigheden waarin de 
betrekkingen tussen de tegenstellingen een kritiek stadium zouden bereiken. Er zij op 
gewezen dat de Conferentie van voorzitters namens het Parlement akkoord ging met deze 
formulering. Aangenomen mag worden dat in de eerste plaats bedoeld werd dat het besluit 
een grote - d.w.z. kamerbrede - meerderheid zou moeten krijgen en in de tweede plaats dat er 
geen sprake moest zijn van klachten die er bij de haren bijgesleept werden of lichtvaardig 
werden ingediend.
Vijf jaar later gingen de leden van het Europees Parlement weer in de aanval. De crisis rond 
de goedkeuring van de Commissie-Barroso zal de Commissie en het Parlement een vernieuwd 
Kaderakkoord opleveren. De belangrijkste bepaling van zijn resolutie van 18 november 2004 
houdt in dat, indien het Parlement een individueel lid van de Commissie het vertrouwen 
weigert, "de voorzitter (...) het aftreden van het lid in kwestie (zal) vragen of zijn weigering 
om dit te doen (zal) motiveren in het Parlement". Niet-aanvaarding van een besluit van het 
Parlement om een commissaris niet zijn vertrouwen te schenken, draagt derhalve het risico in 

  
1 Het Kaderakkoord, goedgekeurd op 29 juni 2000, maakt als Bijlage XIII deel uit van het Reglement. Het was 
een aanpassing en kwam in de plaats van een officieuze gedragscode, die in 1990 was goedgekeurd en in 1995 
was gewijzigd. 
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zich dat de voorzitter zelf zijn positie op het spel zet. Hiermee heeft het Europees Parlement 
het instrument gevonden waarmee het zichzelf zonodig in een positie kan manoeuvreren 
waarin het gebruik kan maken van zijn grondwettelijke "nucleaire optie" - de bevoegdheid om 
de Commissie als geheel naar huis te sturen.1

Wellicht klinkt het allemaal wat te bloeddorstig; het lijkt wenselijk het publiek ervan te 
overtuigen dat er ergens iemand is die verantwoordelijk is voor het bestuur van Europa. 
Gesteld kan worden dat de crisis is ontstaan door toedoen van die regeringsleiders die de heer 
Barroso niet de best mogelijke bouwstenen hebben aangeleverd voor de krachtige, 
onafhankelijke executieve waaraan de EU behoefte heeft. De luiheid van de Europese Raad 
had onbedoelde gevolgen. De uitkomst van de politieke crisis rond de goedkeuring van de 
nieuwe Commissie in 2004 is dat het bestuur van de Unie een iets meer parlementair en een 
iets minder presidentieel karakter heeft gekregen.

7. DE GRONDWET
Het Parlement en de Commissie moeten nagaan welke veranderingen wellicht moeten worden 
aangebracht in verband met de nieuwe Grondwet, die voor de benoeming van de volgende 
Commissie in 2009 in werking zou moeten treden. 

In de eerste plaats worden de criteria voor het lidmaatschap van de Commissie hoogdravender 
gemaakt. Artikel I-26, lid 4 luidt als volgt:

' De leden van de Commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en 
Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid 
bieden.'

De belangrijkste wijziging die door de IGC is aangebracht betreft de procedure voor de 
benoeming van de voorzitter. Artikel I-27 luidt als volgt:
1. Rekening houdend met de verkiezingen voor het Europees Parlement en na passende 

raadpleging, draagt de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
bij het Europees Parlement een kandidaat voor het ambt van voorzitter van de 
Commissie voor. Deze kandidaat wordt door het Parlement bij meerderheid van zijn 
leden gekozen.2 Indien de kandidaat bij de stemming geen meerderheid behaalt, draagt 
de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen een maand 
een nieuwe kandidaat voor, die volgens dezelfde procedure door het Parlement wordt 
gekozen.

2. De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met de verkozen voorzitter de lijst vast 
van de overige personen die hij voorstelt tot lid van de Commissie te benoemen. Zij 
worden gekozen op basis van de voordrachten van de lidstaten, overeenkomstig de in 
artikel I-26, lid 4, en lid 6, tweede alinea, bepaalde criteria.
De voorzitter, de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en de overige leden 
van de Commissie worden als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming 
van het Europees Parlement. Op basis van deze goedkeuring wordt de Commissie door 
de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemd.

  
1 Artikel 201 EGV
2 NB: In tegenstelling tot artikel 214, lid 2 van het EGV, wordt in de Grondwet bepaald dat de voorzitter niet 
wordt "goedgekeurd", maar "gekozen", en dat nu een volstrekte meerderheid van de leden van het EP is vereist.
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3. De voorzitter van de Commissie:
a) stelt de richtsnoeren vast met inachtneming waarvan de Commissie haar taak 
vervult;
b) beslist over de interne organisatie van de Commissie en waarborgt zodoende de 
samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden;
c) benoemt vice-voorzitters, andere dan de minister van Buitenlandse Zaken van de 
Unie, uit de leden van de Commissie.
Een lid van de Commissie neemt ontslag indien de voorzitter hem daarom verzoekt.1
De minister van Buitenlandse Zaken van de Unie neemt ontslag overeenkomstig de in 
artikel I-28, lid 1, bepaalde procedure indien de voorzitter hem daarom verzoekt.

De Grondwet houdt in dat het Europees Parlement een veel belangrijkere rol krijgt bij de 
aanvankelijke keuze van een kandidaat voor het voorzitterschap. Een kandidaat-voorzitter van 
de Commissie die al in een vroeg stadium de steun krijgt van het Europees Parlement, zou dan 
in een betere positie dan de heer Barroso thans verkeren om ongewenste voordrachten voor 
het college van de kant van de lidstaten af te wijzen.
Wil de voorafgaande raadpleging van het Parlement derhalve enige betekenis hebben, en in de 
veronderstelling dat de nieuwe Commissie, net als thans het geval is, op 1 november moet 
aantreden, zal het nieuwe Parlement zijn strategie met betrekking tot de voordrachten tijdig 
voor de Europees Raad van eind juni moeten uitstippelen. Wanneer wordt aangenomen dat er 
geen verandering in deze datum zal komen, zou het verstandig zijn om de verkiezingen met 
een maand te vervroegen, tot begin mei ("Europa-week"), teneinde het Parlement zelf en de 
regeringsleiders voldoende tijd gegeven om zich te buigen over de vraag wie het beste kan 
worden voorgedragen als voorzitter van Commissie.2 De instellingen zullen ook plannen 
moeten maken voor het geval de leden van het Europees Parlement de eerste kandidaat van de 
Europese Raad afwijzen. Zij moeten proberen te komen tot een meer gestructureerde 
inschatting van wat de drie criteria algemene bekwaamheid, Europese inzet en waarborgen 
voor onafhankelijkheid, impliceren.

8. CONCLUSIES
De huidige goedkeuringsprocedure is niet alleen door de Commissie en het Parlement 
geaccepteerd, maar ook door de Raad en de lidstaten. Het is een belangrijke 
mediagebeurtenis. Het is een legitieme procedure met politieke gevolgen. En, zoals voorzitter 
Barroso heeft beklemtoond, het goedkeuringsproces is een veel ingrijpender gebeurtenis dan 
welke procedure ook met betrekking tot de benoeming van nationale regeringen.
Toch zijn er duidelijk mogelijkheden voor aanzienlijke verbeteringen van de procedures, 
waarmee wij ervoor moeten zorgen dat er in de toekomst sprake is van een eerlijker 
behandeling van de verschillende kandidaten, een krachtiger dialoog tussen Commissie en het 
Parlement, en een scherper oordeel. In elk geval zal tot op zekere hoogte een herziening 
noodzakelijk zijn om recht te doen aan de grotere bevoegdheden die het Parlement zal krijgen, 
wanneer de Grondwet in werking treedt.

  
1 NB: In tegenstelling tot artikel 217, lid 4 van het EGV heeft de voorzitter voortaan niet de goedkeuring van het 
college nodig om een van de leden van de Commissie te ontslaan.
2 Voor een terugkeer naar de oorspronkelijke startdatum voor de Commissie, nl. januari, is in ieder geval een 
wijziging nodig van het primaire recht, d.w.z. van artikel 45 van de Slotakte van de Conferentie over het 
Toetredingsverdrag, 2003.
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De Commissie constitutionele zaken heeft bij twee gelegenheden van gedachten gewisseld 
over een werkdocument dat ten grondslag lag aan deze toelichting. Vice-voorzitter Wallström 
gaf de commissie een uiteenzetting over de reacties van de Commissie met betrekking tot hun 
ervaringen met de hele gang van zaken rond de hoorzittingen. Ook de rapporteur legde zijn 
bevindingen voor aan de Conferentie van commissievoorzitters. De belangrijkste conclusies 
van de rapporteur zijn weergegeven in bijgaande resolutie. Wanneer het Parlement een 
standpunt inzake het verslag heeft ingenomen, zal moeten worden beoordeeld of de 
overeengekomen veranderingen moeten leiden tot een herziening van het Reglement, en zo ja 
welke. 


