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Zatwierdzenie Komisji Europejskiej w nowym składzie

Decyzja Parlamentu Europejskiego o zatwierdzeniu Komisji Europejskiej w nowym składzie

Parlament Europejski,

— zważywszy na art. 214 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 215 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską,

— zważywszy na Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu-
bliki Cypru, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej i zmiany w Traktatach, na których
oparta jest Unia Europejska (1), a w szczególności art. 45 Traktatu,

— mając na względzie kandydatów nominowanych na stanowiska Członków Komisji przez 10 nowych
Państw Członkowskich, mianowicie Pétera Balázsa, Joe Borga, Jána Figel'a, Dalię Grybauskaitė, Danutę
Hübner, Siima Kallasa, Sandrę Kalniete, Markosa Kyprianou, Janeza Potočnika i Pavla Teličkę,

— mając na względzie przesłuchania kandydatów przeprowadzone przez Konferencję Przewodniczących
Komisji Parlamentu w dniach 13-15 kwietnia 2004 r.,

— mając na względzie zamiar Rady mianowania 10 nowych Członków Komisji najpóźniej w dniu 5 maja
2004 r., sformułowany przez Radę w piśmie z dnia 26 lutego 2004 r. do Przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego,

— mając na względzie rezygnację Michela Barniera ze stanowiska Członka Komisji, złożoną w dniu 31
marca 2004 r.,

— mając na względzie nominację przez Rząd Republiki Francuskiej dnia 1 kwietnia 2004 r. Jacquesa
Barrota na Członka Komisji,

— mając na względzie rezygnację Pedro Solbesa Miry ze stanowiska Członka Komisji, złożoną w dniu 17
kwietnia 2004 r.,

— mając na względzie nominację przez Królestwo Hiszpanii dnia 19 kwietnia 2004 r. Joaquína Almunii
na Członka Komisji,

— mając na względzie przesłuchania kandydatów mających zastąpić Michela Barniera i Pedro Solbesa Mirę,
przeprowadzone odpowiednio w dniach 26 i 27 kwietnia 2004 r.,

— mając na względzie prezentację nowego rozszerzonego składu Komisji przez jej Przewodniczącego w
dniu 5 maja 2004 r.,

— mając na względzie art. 33 Regulaminu Parlamentu,

A. biorąc pod uwagę wyniki przesłuchań dziesięciu nominowanych Komisarzy z nowych Państw Człon-
kowskich zawarte w pismach zawierających ich ocenę, wystosowanych przez poszczególnych przewod-
niczących komisji parlamentarnych do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji Parla-
mentu oraz w rekomendacji Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu przekazanej Konferencji
Przewodniczących,

B. przypomina, iż, zgodnie z procedurą przewidzianą w Traktatach i w Regulaminie Parlamentu, Parla-
ment musi zatwierdzić nowy skład Komisji przed objęciem przez nią obowiązków w dniu 1 listopada
2004 r., a także iż na tym etapie muszą odbyć się wyczerpujące, stanowiące podstawę decyzji przesłu-
chania przed komisjami Parlamentu,

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.
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C. stoi na stanowisku, że Komisja pod przewodnictwem Romano Prodiego winna w dalszym ciągu pełnić
swoje funkcje stosownie do swojego harmonogramu prawodawczego i roboczego na rok 2004 oraz do
rezolucji Parlamentu z dnia 17 grudnia 2003 r. (1) w tej sprawie aż do końca trwania jej mandatu, lecz
oczekuje, że w okresie po wyborach nie będzie ona podejmować nowych inicjatyw o dużym znaczeniu
politycznym, które dotyczyłyby okresu po wygaśnięciu jej mandatu,

D. przywołując decyzję Rady z dnia 9 lipca 1999 r. (2) o niepodejmowaniu kroków w celu zastąpienia
ustępujących Komisarzy domaga się od Państw Członkowskich i Rady powstrzymania się od wyznacza-
nia kandydatów na miejsce obecnych członków Komisji, którzy ustąpią przed zakończeniem okresu jej
urzędowania,

E. ponawia swój apel o utrzymanie równoległości kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji,

F. wzywa do rewizji procedury tak, aby uwzględniała ona sytuację, w której poszczególni Członkowie
Komisji ustępują przed końcem swojej kadencji,

1. zatwierdza Komisję w jej nowym składzie na pozostały do końca kadencji okres do 31 października
2004 r.;

2. zobowiązuje Przewodniczącego Parlamentu do przekazania tej decyzji Radzie, Komisji i rządom Pań-
stw Członkowskich.

(1) P5_TA(2003)0585.
(2) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 53.
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Mianowanie Jana Kinšta na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Jana Kinšta na stanowisko członka
Trybunału Obrachunkowego (C5-0197/2004 — 2004/0809(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 160b ust. 3
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Rada zwróciła
się do Parlamentu o opinię (C5-0197/2004),

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r. komisja kontroli budżetowej przesłuchała
osoby nominowane przez Radę na stanowiska członków Trybunału Obrachunkowego oraz na posie-
dzeniu w dniu 3 maja 2004 r. rozważyła kwalifikacje osób nominowanych w świetle wymogów okreś-
lonych w art. 45b Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, art. 247 ust 2. Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 160b Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej,

— uwzględniając art. 35 Regulaminu Parlamentu,

— uwzględniając sprawozdanie komisji kontroli budżetowej (A5-0283/2004),

1. Wydaje pozytywną opinię w sprawie mianowania Jana Kinšta na stanowisko członka Trybunału Obra-
chunkowego;

2. Zleca Przewodniczącemu przekazanie tej decyzji Radzie oraz podanie jej do wiadomości Trybunałowi
Obrachunkowemu, innym instytucjom Wspólnot Europejskich oraz Urzędom Kontroli w Państwach Człon-
kowskich.
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