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A Bizottság új formában történő jóváhagyása

Határozat a Bizottság új formában történő jóváhagyásáról

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 214. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére és 215. cikkére,

— tekintettel a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság
és a Szlovén Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező Szerződések
kiigazításáról szóló okmányra (1), különösen annak 45. cikkére,

— tekintettel a jelöltekre, akiket a tíz új tagállam javasolt a Bizottság tagjává történő kinevezésre, azaz
Balázs Péterre, Joe Borgra, Ján Figelre, Dalia Grybauskaitė-re, Danuta Hübnerre, Siim Kallasra, Sandra
Kalniete-re, Markosz Kiprianura, Janez Potočnikra és Pavel Telička-ra,

— tekintettel a jelölteknek a Bizottsági Elnökök Értekezlete által 2004. április 13–15-én szervezett meg-
hallgatásaira,

— tekintettel a Tanács azon törekvésére, hogy legkésőbb 2004. május 5-re kinevezze a Bizottság 10 új
tagját, amint azt 2004. február 26-án az Európai Parlament elnökéhez intézett levelében kinyilvánította,

— tekintettel Michel Barnier bizottsági tagságról történő lemondására, amelyet 2004. március 31-én nyúj-
tott be,

— tekintettel Jacques Barrot a Francia Köztársaság kormánya által 2004. április 1-jén a Bizottság tagjává
történő jelölésére,

— tekintettel Pedro Solbes Mira bizottsági tagságról történő lemondására, amelyet 2004. április 17-én
nyújtott be,

— tekintettel Joaquín Almunia a Spanyol Királyság által 2004. április 19-én a Bizottság tagjává történő
jelölésére,

— tekintettel Barnier és Solbes biztosok helyét elfoglaló jelöltek 2004. április 26-i, illetve 2004. április 27-i
meghallgatásaira,

— tekintettel az új, kibővült Bizottságnak az elnöke által 2004. május 5-én történő bemutatására,

— tekintettel Eljárási Szabályzata 33. cikkére,

A. figyelembe véve az új tagállamokból származó tíz biztosjelölt meghallgatásának az egyes parlamenti
bizottságok elnökei által a Bizottsági Elnökök Értekezletéhez intézett értékelő levélben összefoglalt ered-
ményeit, valamint a Bizottsági Elnökök Értekezletének az Elnökök Értekezletéhez intézett ajánlásait,

B. emlékeztetve arra, hogy a Szerződésekben megállapított eljárásoknak és a Parlament Eljárási Szabályza-
tának megfelelően a Parlamentnek az új Bizottságot 2004. november 1-jei működésének megkezdését
megelőzően el kell fogadnia, valamint, hogy a Parlament bizottságai abban a szakaszban átfogó és meg-
határozó meghallgatásokat fognak tartani,
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C. elismerve, hogy a Prodi vezette Bizottságnak mandátuma lejártáig továbbra is eleget kell tennie a
2004-es jogalkotási és munkaprogramban megfogalmazott kötelezettségeinek, valamint a Parlament e
tárgyban (1) készült állásfoglalásának, azonban elvárva, hogy a választásokat követő időszakban ne hoz-
zon politikailag jelentős új intézkedéseket a mandátumának lejártát követő időszak vonatkozásában,

D. emlékeztetve arra, hogy a Tanács 1999. július 9-i határozata (2) értelmében a lemondásukat benyújtó
biztosok helyettesítésére vonatkozó eljárás nem alkalmazandó; szorgalmazva, hogy a tagállamok és a
Tanács ne jelöljön ki mást a Bizottság azon jelenlegi tagjai helyett, akik a Bizottság hivatali idejének
lejártát megelőzően mennek nyugdíjba,

E. megismételve az Európai Parlament és a Bizottság hivatali ideje közötti párhuzamosság előnyeire vonat-
kozó felhívását,

F. kérve az olyan esetekre vonatkozó eljárás felülvizsgálatát, amikor a Bizottság egyes tagjai a hivatali
idejük lejártát megelőzően mennek nyugdíjba,

1. jóváhagyja a Bizottságot annak új formájában, 2004. október 31-ig tartó hivatali idejének fennmaradó
részére,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a tagállamok kor-
mányaihoz.
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Jan Kinšt számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Jan Kinšt számvevőszéki taggá történő jelöléséről
(C5-0197/2004 — 2004/0809(CNS))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 247. cikkének (3) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160b cikkének (3)
bekezdésére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C5-0197/2004),

— mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2004. április 6-i ülésén meghallgatta a Tanács számvevőszéki
tagjelöltjét, és 2004. május 3-i ülésén megvizsgálta a jelölt alkalmasságát az ESZAK-Szerződés 45b
cikke, az EK-Szerződés 247. cikkének (2) bekezdése, valamint az Euratom-Szerződés 160b cikke szerint
megállapított feltételek figyelembevételével,

— tekintettel Eljárási Szabályzata 35. cikkére,

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A5-0283/2004),

1. kedvező véleményt nyilvánít Jan Kinšt számvevőszéki taggá történő kinevezéséről,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatát a Tanácshoz és tájékoztatás céljából a Számvevő-
székhez, az Európai Közösségek többi intézményéhez és a tagállamok számvevőszékeihez.
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