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           Bruksela, dnia 15 października 2009 r.

      Sprawozdanie nr 49/2009

Nominacje na stanowiska komisarzy w Komisji Europejskiej -

nieoficjalnie wymieniane nazwiska w państwach członkowskich 1

Nazwiska przyszłych komisarzy, w szczególności w ostatnich tygodniach, są jednym
z tematów, o których rozmawia się w kuluarach Parlamentu Europejskiego. Kształt
przyszłej Komisji nigdy nie był trudniejszy do przewidzenia, niż jest to w chwili
obecnej. Znalezienie tek dla 27 komisarzy jest znacznie większym wyzwaniem niż to
miało miejsce w sytuacji, gdy UE miała 12 lub 15 członków. Ponadto wszystko
będzie również zależało od przyjęcia Traktatu Lizbońskiego. Jeśli prezydent Czech,
Václav Klaus, zdecyduje się na podpisanie Traktatu, wówczas powstaną dwa bardzo
prestiżowe stanowiska w Unii Europejskiej. Traktat ustanawia urząd stałego
przewodniczącego Rady Europejskiej wybieranego na okres dwóch i pół roku
(“prezydenta UE”) a także urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa, który będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji,
co ma zapewnić większe oddziaływanie, spójność i widoczność działań zewnętrznych
UE. Wysokiego przedstawiciela będzie wspomagać nowa Europejska Służba Działań
Zewnętrznych. Ponadto, w zakresie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
zostaną zachowane szczególne zasady podejmowania decyzji, ale równocześnie
ułatwiane zostanie podejmowanie działań w ramach wzmocnionej współpracy w
mniejszej grupie państw członkowskich. Nazwiska osób nominowanych na te
stanowiska pojawiają się często w rozmowach, prasie i mediach. Z pewnością te dwie
nominacje będą miały wpływ na tożsamość i zakres obowiązków kilku przyszłych
członków Komisji Europejskiej. Szczyt Rady w dniach 29 i 30 października powinien
dać odpowiedź na pytania z tym związane. Tymczasem, gazeta Europolitics
przedstawia w swoim wczorajszym wydaniu listę potencjalnych kandydatów na
poszczególne stanowiska w Komisji Europejskiej.

                                                
1 Na podstawie Europolitics, 13 października 2009 r.
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• Austria

Najczęściej wymienia się nazwisko Wilhelma Molterera, przewodniczącego
Austriackiej Partii Ludowej od 2007 do 2008 r., wicekanclerza i ministra finansów od
11 stycznia 2007 do 2 grudnia 2008 r. oraz ministra rolnictwa w latach 1994 - 2003. Z
uwagi na doświadczenie, teki, którymi mógłby się zainteresować, to rolnictwo,
środowisko i budżet. Ponadto mówi się również o Johannesie Hahn, ministrze ds.
nauki i badań naukowych. Po wycofaniu swojej kandydatury na przewodniczącego
UNESCO, również Benita Ferrero-Waldner chciałaby z pewnością ubiegać się o
reelekcję, ale nie ma jednak poparcia swojego rządu. Ostatnio jednak powiedziała, że
„w kontekście jej przyszłości, kości nie zostały jeszcze rzucone”. Inną kandydatką
jest była minister spraw zagranicznych, pani Ursula Plassnik, która będzie
zainteresowana stanowiskiem wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa

• Belgia

Karel De Gucht, który zastąpił na stanowisku komisarza Louisa Michela, nie
zamierza dłużej pełnić stanowiska komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej.
Chciałby objąć tekę ds. energii lub handlu.

• Bułgaria

Choć nie jest to stanowisko oficjalne rządu Bułgarii, to jednak ponowna nominacja
komisarz Megleny Kunevy staje się coraz bardziej mało prawdopodobna. Rządząca
partia centroprawicowa (GERB), który uzyskała 40% głosów, prawdopodobnie nie
poprze jej kandydatury, ponieważ wywodzi się ona z innej partii (NDSV), która nie
znalazła się w rządzie. Nazwisko przyszłego komisarza z Bułgarii, które pojawia się
w rozmowach kuluarowych, to nazwisko pani minister spraw zagranicznych -
Rumiany Jelevy.

• Czechy

Podczas, gdy obawy Brukseli koncertują się głównie na obecnych problemach
związanych z podpisaniem Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta Klausa, w
Czechach nie ma pewności, co do nominacji następnego czeskiego komisarza.
Decyzja w tym względzie ma zostać podjęta przez Radę w dniach 29-30 października
br. Partia ODS chce, by to stanowisko objął minister spraw europejskich, Alexandr
Vondra, podczas gdy partia socjaldemokratyczna (CSSD) chciałaby utrzymać
tymczasowego komisarza ds. zatrudnienia, Vladimira Spidle. Kolejnym kandydatem,
tym razem z ramienia chrześcijańskich demokratów, jest Pavel Svoboda, ale raczej
jest pozbawiony szans, ponieważ nominowany został przez małą partie. Kandydatem
partii komunistycznej jest Vladimir Remek, obecny eurodeputowany i jedyny czeski
astronauta, ale nie ma on szans na zostanie komisarzem. Alexandr Vondra, choć
popierany przez dużą partię polityczną, ma wielu przeciwników w partii CSSD.
Sprzeciw wobec niego w partii CSSD wydaje się być silniejszy niż sprzeciw partii
ODS wobec Vladimira Spidli. Spidla jednak jest uważany przez wielu Czechów za
słabego kandydata, który nie będzie chciał zmienić swojej teki, podczas gdy rząd
czeski powtarza, że chce mieć komisarza ds. energii lub transportu. Jednak Spidla
może się okazać silnym kandydatem.
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• Cypr

Wybór komisarza ds. zdrowia, pani Androulli Vassiliou, na kolejną kadencję zależy
od preferencji przewodniczącego Komisji i prezydenta Cypru. Pani Vassiliou została
wybrana, ponieważ musiała zastąpić Markosa Kyprianou, który wrócił do rządu na
stanowisko ministra ds. zagranicznych.

• Niemcy

Stanowisko komisarza stanowi element umowy koalicyjnej, która jest obecnie
negocjowana w Berlinie pomiędzy partiami, które wygrały wybory w dniu 27
września, tj. konserwatystami z CDU-CSU oraz liberałami z FDP. W obecnej chwili
wydaje się, że nie ma prowadzonej dyskusji nt. nazwisk. Jeśli stanowisko zostanie
przyznane partii CDU, wówczas byłby to pierwszy raz w okresie 20 lat, kiedy
komisarz zostanie wybrany z tej właśnie partii. Mówi się o kilku nazwiskach, tj. o
ministrze spraw wewnętrznych Wolfgangu Schäuble, sekretarzu stanu Peterze
Hintze, czy nawet eurodeputowanym Elmarze Brok. Jeśli stanowisko obejmie osoba
z FDP, wówczas najczęściej wymienianym nazwiskiem jest wiceprzewodnicząca PE
Silvana Koch-Mehrin. Nowy rząd niemiecki chciałby, żeby komisarz z Niemiec
objął tekę gospodarczą lub finansową.

• Dania

Mariann Fischer Boel, obecna komisarz ds. rolnictwa, ogłosiła ostatnio, że rezygnuje
z polityki. Connie Hedegaard, minister ds. klimatu i energii, jest typowana do jej
zastąpienia w Brukseli. Duński minister spraw zagranicznych, Per Stig Moller,
sugerował, że mogłaby zostać pierwszym komisarzem ds. zmian klimatycznych i
energii, które to stanowisko zamierza utworzyć w swojej Komisji jej przewodniczący,
José Manuel Barroso. Wśród innych wymienianych kandydatów znajdują się minister
rolnictwa i rybołówstwa, Eva Kjer Hansen oraz minister szkolnictwa i były
eurodeputowany, Bertel Haarder.

• Estonia

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, odpowiedzialny za kwestie
administracyjne, audyt i zwalczanie nadużyć finansowych, nie musi się martwić, jako
że jego stanowisko w Komisji Europejskiej jest pewne przez kolejnych 5 lat. W
połowie września uzyskał pełne poparcie swojego rządu, mimo że wcześniej jedna z
dwóch partii koalicyjnych w rządzie sprzeciwiała się jego ponownej nominacji na
stanowisko komisarza. Partia Reformatorów aktualnego premiera Andrusa Ansipa od
zawsze popierała Kallasa. Jest on zainteresowany ważnymi tekami, takimi jak rynek
wewnętrzny, konkurencja lub sprawy gospodarcze i monetarne, jednak mało
prawdopodobne jest uzyskanie przez niego tych stanowisk, ponieważ ma silną
konkurencję. Mógłby również utrzymać dotychczasowe stanowisko, kontynuując
pracę nad kontrowersyjnym tematem publicznego rejestru przedstawicieli grup
interesu i lobbingowych, którego przegląd ma nastąpić w niedługim czasie.

• Grecja
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Wybory w dniu 4 października przewróciły do góry nogami wszelkie dotychczasowe
przewidywania i nic nie jest już pewne. Obecny grecki komisarz ds. środowiska,
Stavros Dimas, został zaproponowany jako kandydat na stanowisko komisarza przez
poprzedni rząd. Jednak z uwagi na fakt, że obecnie rządzi partia socjalistyczna
PASOK, która wygrała również wybory europejskie, należy powątpiewać w reelekcję
pana Dimasa. Nazwisko komisarza poznany w niedalekiej przyszłości. Są w zasadzie
dwie kandydatury, tj. Vasso Papandreou i Anna Diamantopoulou. Obydwoje byli
komisarzami z ramienia socjalistów, jednak mogą preferować stanowiska
ministerialne, jeśli takie zostaną im zaoferowane.

• Hiszpania

Nie jest żadnym sekretem, że obecny komisarz ds. gospodarczych i monetarnych,
Joaquín Almunia, chciałby utrzymać swoje dotychczasowe stanowisko. Powiedział
hiszpańskiej agencji prasowej ABCrecently, że tego należy oczekiwać. Premier, José
Luis Rodríguez Zapatero, powiedział w kwietniu tego roku, że popiera kandydaturę
Almuni a minister finansów w rządzie Hiszpanii, pani Elena Salgado, podczas pobytu
w Szwecji oświadczyła, że nie ma innych nominacji. Debata będzie więc dotyczyła
jedynie jego teki, ponieważ istnieją plany oddzielenia kwestii gospodarczych od
monetarnych. Jednak wtajemniczeni twierdzą, że utrzyma on swoje dotychczasowe
stanowisko. Wiele będzie zależało od tego, kiedy Javier Solana, wysoki
przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, odejdzie. Kiedy
Traktat Lizboński wejdzie w życie, osoba, która zastąpi Solanę, otrzyma również
stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

• Finlandia

Komisarz ds. rozszerzenia, Olli Rehn, jest popierany przez rząd i prawdopodobnie
obejmie stanowisko komisarza przez kolejnych 5 lat. Nie wiadomo, jaką obejmie
tekę, jednak Finlandia chciałaby otrzymać stanowisko komisarza w dziedzinie
powiązanej z gospodarką. Finlandia zgodzi się chętnie na objęcie stanowiska
komisarza ds. energii lub spraw gospodarczych i monetarnych. Komisarz Rehn jest
jednak bardziej zainteresowany stanowiskiem wysokiego przedstawiciela ds. polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

• Francja

Francja ciągle zaprzecza plotkom, jakoby chciała objąć stanowisko przewodniczącego
Rady albo stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącego Komisji. Oficjalnie Francja chciałaby objąć
stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego. Tak zadeklarował oficjalnie wysoki
rangą urzędnik francuski, cytowany przez AFP. Zaprzeczył dążeniu Francji do objęcia
stanowiska po Javierze Solanie. Kandydatem Francji jest Michel Barnier, obecnie
eurodeputowany i były minister ds. rolnictwa i rybołówstwa. Barnier był również
komisarzem ds. rozwoju regionalnego w latach 1999 - 2004. W Brukseli, jednakże,
wymienia się kandydaturę obecnej minister finansów, Christine Lagarde, która
perfekcyjnie posługuje się językiem angielskim, jest prawniczką, 25 lat pracowała w
jednej z najlepszych firm prawniczych na świecie, Baker & McKenzie i uznana
została jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.
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• Węgry

Wielką niewiadomą nadal pozostaje fakt, czy obecny komisarz ds. podatków i unii
celnej, László Kovács, który chciałby pozostać w Brukseli na stanowisku komisarza i
z uwagi na swoje doświadczenie jest w stanie objąć ważne stanowisko w Komisji
Europejskiej, ma pełne poparcie rządu. Obecny premier Węgier, Gordon Bajnai,
widziałby raczej w Komisji obecnego dyrektora Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju i ekonomistę, pana László Andora - być może nieznanego, ale znacznie
mniej kontrowersyjnego kandydata. Pan Andora mógłby objąć stanowisko ds.
rozwoju regionalnego. Wybór kogoś z zewnątrz może pozwolić na uniknięcie
powtórki z historii, kiedy to w 2004 roku eurodeputowani sprzeciwili się objęciu
przez Kovácsa stanowiska komisarza ds. energii. Jeśli chodzi o inne nazwiska, to
pojawiało się nazwisko sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych,
Gábora Ivána. Jednak wydaje się, że nie powinien być brany pod uwagę, ponieważ
przed zbliżającą się prezydencją Węgier ma objąć stanowisko ambasadora Węgier
przy UE. Były premier socjalistyczny Węgier, Ferenc Gyurcsány oraz minister spraw
zagranicznych, Péter Balázs, również nie będą się ubiegać o stanowisko w Komisji
Europejskiej.

• Irlandia

Po zaakceptowaniu Traktatu przez Irlandczyków w referendum, rozpoczęły się
poszukiwania osoby, która mogłaby zastąpić Charliego McCreevy na stanowisku
komisarza. Pat Cox, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i
sprzymierzeniec rządzącej partii Fianna Fáil, jest jednym z kandydatów na komisarza.
Jednak pewniejszym kandydatem, z większym poparciem, jest Pat “the Cope”
Gallagher, który zapewni, że głos partii Fianna Fáil będzie słyszalny w Europie,
nawet jeśli rząd upadnie. John Bruton, unijny ambasador w USA, raczej nie ma
szans, ponieważ Brian Cowen nie wyśle członka partii opozycyjnej do Brukseli.
Minister zdrowia, pani Mary Harney, od wielu lat wspierająca partię Fianna Fáil,
będzie dobrą kandydatką, w szczególności biorąc pod uwagę dążenie
przewodniczącego Barroso do równowagi pomiędzy paniami i panami w Komisji
Europejskiej. Wymienia się również nazwiska byłego eurodeputowanego Eoina
Ryana i obecnego ministra ds. UE - Dicka Roche. W przypadku Dicka Roche i Mary
Harney konieczne byłyby wybory uzupełniające, stąd ich kandydatury są niepewne.
Máire Geoghegan-Quinn, przedstawicielka Irlandii w Trybunale Obrachunkowym,
jest również wymieniana, tym bardziej, że była ministrem z nadania partii Fianna Fail
i jej nominacja nie będzie wymagała wyborów uzupełniających.

• Włochy

W czerwcu 2009 r. premier włoskiego rządu, Silvio Berlusconi, zasugerował, że
Antonio Tajani, obecny komisarz ds. transportu, pozostanie na stanowisku komisarza
na kolejną kadencję. Tajani, który jest byłym eurodeputowanym z partii EPP i jednym
z założycieli partii Berlusconiego, Forza Italia, objął stanowisko komisarza w
czerwcu 2008 r., po odejściu z Komisji do rządu Franco Frattiniego, komisarza ds.
bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. Berlusconi jednak chce dla Włoch
silniejszego stanowiska w Komisji niż kwestie transportu. Wyraża zgodę na ponowne
objęcie przez Włocha stanowiska komisarza ds. bezpieczeństwa, wolności i
sprawiedliwości. Ponadto, Berlusconi również mówi często o objęciu stanowiska
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wysokiego przedstawiciela UE. Nie wiadomo, kogo ma na myśli mówiąc o objęciu
tego stanowiska - Franco Frattini czy Mario Mauro, który nie został
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

• Litwa

Algirdas Semeta przejął tekę ds. budżetu i programowania finansowego i zastąpił na
tym stanowisku Dalię Grybauskaité, które obecnie jest prezydentem Litwy. Algirdas
Semeta jest byłym ministrem finansów i pochodzi z partii chrześcijańskich
demokratów. Może zostać kandydatem na komisarza w nowej kadencji. Rząd
chciałby, aby utrzymał obecnie piastowane stanowisko w kolejnej kadencji Komisji,
ale nic nie jest pewne, ponieważ kandydat z Polski, Janusz Lewandowski, były
przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego i eurodeputowany,
ma szanse na objęcie tego właśnie stanowiska. Pierwsze kroki Semety w Brukseli, w
trakcie negocjacji budżetu na rok 2010 w kontekście kryzysu gospodarczego, zrobiły
wrażenie na eurodeputowanych. Podczas jego przesłuchań w Parlamencie, w dniu 1
września, poradził sobie z zagadnieniem generalnego przeglądu unijnego budżetu,
zwracając uwagę na historyczne wyzwania, przed jakim stoi Unia Europejska w
związku z globalnym kryzysem gospodarczym.

• Luksemburg

Nazwisko komisarza w Luksemburga jest znane od dnia 7 lipca br., w którym to dniu
komisarz Viviane Reding, obecnie piastująca stanowisko komisarza ds.
społeczeństwa informacyjnego i mediów, została mianowana przez swój kraj, by po
raz trzeci objąć stanowisko w Komisji Europejskiej. Tak więc po raz kolejny będzie
pracowała razem z przewodniczącym José Manuel Barroso. Dzięki niej udało się
obniżyć ceny międzypaństwowych rozmów telefonicznych i SMSów w UE. Mówi
się, że może objąć stanowisko komisarza ds. konkurencji, jednak większe kraje
ubiegają się o to stanowisko. Może wrócić na dotychczas piastowane stanowisko,
jednak nie bez lekkiego rozczarowania. Komisarz Reding może ponadto przejąć
odpowiedzialność za prawa własności - obszar, w który chciałaby się zaangażować,
ale który póki co jest zarezerwowany dla komisarza ds. rynku wewnętrznego. Nie
wiadomo, co się stanie z tą teką, ponieważ Francuzi chcieliby uzyskać stanowisko
komisarza ds. rynku wewnętrznego, albo przynajmniej sterować usługami
finansowymi.

• Łotwa

Komisarz ds. energii, Andris Piebalgs, został w dniu 13 października ponownie
wybrany przez swój rząd jako przedstawiciel Łotwy w Komisji Europejskiej. Łotwa
ma nadzieję, że Pieblags, jako doświadczony komisarz, utrzyma swoje
dotychczasowe stanowisko i nie będzie przesunięty do obszaru edukacji, kultury i
wielojęzyczności. Po spotkaniu z łotewskim premierem, Valdisem Dombrovskisem,
Piebalgs zapowiedział w radiu, że ubieganie się o drugą kadencję w Komisji
Euroepjskiej jest czymś najlepszym, co może zrobić dla swojego kraju.

• Malta
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Rząd Malty ciągle zastanawia się nad nazwiskami potencjalnych kandydatów na
komisarza, mimo że obecny komisarz do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa,
Joe Borg, wyraził chęć pozostania na swoim stanowisku na drugą kadencję.

• Holandia

Plotki na temat zainteresowania holenderskiego premiera, Jana Petera Balkenende
nowym stanowiskiem przewodniczącego (prezydenta) Rady zostały odrzucone przez
władze holenderskie, ale pojawiają się ciągle w tamtejszych mediach. Jedno jest
pewne - choć nie mówi się o tym oficjalnie, Neelie Kroes nie wróci do Komisji
Europejskiej, jako że jest z partii liberałów (VVD), którzy nie weszli do koalicji
rządzącej, w skład której wchodzą chrześcijańscy demokraci (CDA) i partia pracy
(PvdA). Holandia, które chce uzyskać możliwie najważniejszą tekę komisarza, nie
otrzyma ponownie teki komisarza ds. konkurencji, ponieważ nowym dyrektorem
generalnym tej dyrekcji został Holender a nie może być dwóch osób z tego samego
kraju na czołowych stanowiskach w jednej dyrekcji. Partia CDA prawdopodobnie
wybierze komisarza spośród swoich ludzi. Wymienia się Ernsta Hirscha Ballina,
obecnego ministra sprawiedliwości z partii CDA, Yvonne van Rooy, obecną rektor
uniwersytetu w Tilburgu i byłą zastępczynię ministra ds. gospodarczych również z
partii CDA, Ceesa Veermana, byłego ministra rolnictwa oraz Marię van der
Hoeven, obecną minister ds. gospodarczych Holandii. Wybór osoby na stanowisko
komisarza będzie zależał od teki, którą otrzyma Holandia.

• Polska

Najczęściej wymienianym kandydatem do objęcia stanowiska komisarza jest Janusz
Lewandowski, obecny eurodeputowany, popierany przez premiera Donalda Tuska.
W latach 90. Janusz Lewandowski pełnił stanowisko ministra przekształceń
własnościowych w polskim rządzie. Od 2004 r. jest eurodeputowanym. Jego
doświadczenie pozwala na objęcie teki powiązanej z gospodarką, a więc komisarza
ds. gospodarki i spraw monetarnych, rynku wewnętrznego lub przemysłu. Jednak jego
kandydatura nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. Przed wakacjami premier
Donald Tusk wymieniał kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego, eurodeputowanego i
byłego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Danuty Hübner,
byłej komisarz ds. rozwoju regionalnego, obecnie przewodniczącej komisji ds.
rozwoju regionalnego w PE.

• Portugalia

Konserwatysta José Manuel Barroso został ponownie wybrany przez Radę i
Parlament Europejski na kolejne pięć lat na stanowisko przewodniczącego Komisji
Europejskiej.

• Rumunia

Rząd rumuński zdecydował, że minister rolnictwa, Dacian Ciolos, będzie oficjalnym
kandydatem na stanowisko komisarza. Po dwóch latach piastowania mało ważnego
stanowiska ds. wielojęzyczności, Rumunia ma prawo domagać się objęcia
istotniejszego stanowiska. Czterdziestoletni Ciolos, z dyplomem z ogrodnictwa, nie
tylko ma francuską żonę, ale również przyjaźni się z byłym francuskim ministrem ds.
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rolnictwa, Michelem Barnier. Ponadto, podobno od roku 2000 Ciolos pisze doktorat
we Francji w dziedzinie nauk agronomicznych w Instytucie ENSAM.

• Słowenia

Komisarz ds. badań naukowych, Janez Potocnik, został nominowany na kolejne 5 lat
przez swój rząd. Chciałaby utrzymać dotychczasową tekę lub też przejąć tekę
związaną ze sprawami gospodarczymi, ponieważ jest z wykształcenia ekonomistą.

• Słowacja

Oczekuje się, że komisarz Maros Sefcovic, były stały przedstawiciel Słowacji przy
Unii Europejskiej, który zastąpił Jana Figela na początku tego roku, pozostanie na
stanowisku przez kolejną kadencję KE. Takie jest życzenie premiera. Komisarz
Sefcovic jest zainteresowany przede wszystkim tekami ds. energii lub transportu.

• Szwecja

Wiceprzewodnicząca Komisji, odpowiedzialna za kwestie instytucjonalne i strategię
komunikacji, Margot Wallström, opuszcza Komisję Europejską wraz z zakończeniem
kadencji. Po 10 latach w Komisji (wcześniej była odpowiedzialna za sprawy ochrony
środowiska w Komisji Romano Prodiego), ma zamiar zająć się czymś innym. Jednak
jest zdania, że utworzenie stanowiska komisarza ds. komunikacji i obywateli, będzie
bardzo pozytywne w odbiorze obywateli. Obecnie, centroprawicowy rząd Szwecji
musi wysunąć nominacje na stanowisko komisarza. Była eurodeputowana z grupy
ALDE i obecna minister ds. europejskich, Cecilia Malmström, byłaby dobrą
kandydatką. Jednak to oznacza rezygnację ze stanowiska ministra przed końcem
prezydencji szwedzkiej, co raczej jest niemożliwe. To samo dotyczy ministra spraw
zagranicznych, Carla Bildta, który przyznał, że nie jest kandydatem na stanowisko
komisarza. Innym nazwiskiem, o którym się mówi w kontekście szwedzkiego
komisarza, jest Gunilla Carlsson, minister ds. współpracy rozwojowej, która
mogłaby objąć stanowisko komisarza ds. rozwoju.

• Wielka Brytania

Teka brytyjskiego członka Komisji Europejskiej prawdopodobnie nie będzie znana do
momentu podjęcia decyzji w sprawie unijnego prezydenta. Jeśli były premier Tony
Blair obejmie stanowisko prezydenta UE, wówczas Wielka Brytania nie może
oczekiwać objęcia ważnego stanowiska w Komisji, co będzie miało wpływ na listę
kandydatów na to stanowisko. Jeśli Tony Blair nie obejmie stanowiska
przewodniczącego Rady, wówczas Wielka Brytania będzie oczekiwała na godne
zadośćuczynienie. Shriti Vadera, były doradca premiera Gordona Browna i była
minister ds. biznesu, jest często wymieniana w rozmowach, ale obecnie piastuje
stanowisko brytyjskiego koordynatora przy G20 i nie zamierza z niego rezygnować.
Jest to stanowisko jednoroczne. Jeśli ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego będzie
przesunięta w czasie, wówczas nazwisko pani Vadera może zostać wzięte pod uwagę.
Jednak w tym momencie jest to mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę, że
przewodniczący Barroso chce utrzymania aktualnej liczby kobiet w nowej Komisji
Europejskiej, szanse baronowej Ashton na utrzymanie stanowiska komisarza rosną.
Inne wymieniane nazwiska to: Geoff Hoon i Patricia Hewitt.



9

• Stanowiska prezydenta UE i szefa dyplomacji

W chwili obecnej, Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, popierany przez
własny kraj i Francję, jest faworytem w wyścigu do stanowiska przewodniczącego
Rady - nieformalnie nazywanego prezydentem Unii Europejskiej, który ma
reprezentować Unię Europejską przez okres dwóch i pół roku. Jednakże kilka innych
krajów wysunęło swoich kandydatów do objęcia tego stanowiska. Wymienia się
kandydaturę premiera Holandii, Jana Petera Balkenende. Ponadto mówi się również
o belgijskim premierze, Hermanie Van Rompuy, byłym premierze Finlandii,
Mattim Vanhanenie, byłym kanclerzu Austrii, Wolfgangu Schüssel i nawet o Mary
Robinson, pierwszej pani prezydent Irlandii w latach 1990-1997. Wśród kandydatów
do stanowiska wysokiego przedstawiciela wymienia się najczęściej Carla Bildta,
obecnego ministra spraw zagranicznych Szwecji. Ponadto, Javiera Solanę może
zastąpić była minister spraw zagranicznych Austrii, Ursula Plassnik.

Opracowanie:
dr Magdalena Skulimowska


