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Spørgsmål til den indstillede kommissær med ansvar for konstitutionelle anliggender 
 
1. Hvad vil De foretage Dem for at sikre, at udkastet til forfatningstraktat, som 

regeringskonferencen vedtog den 18. juni 2004, bliver ratificeret af alle medlemsstaterne? 
 
2. I erklæringen til slutakten i forbindelse med undertegnelse af traktaten om forfatningen 

hedder det: "Hvis fire femtedele af medlemsstaterne to år efter undertegnelsen af traktaten 
om forfatningen har ratificeret denne, og en eller flere medlemsstater er stødt på 
vanskeligheder i forbindelse med ratifikationen, tager Det Europæiske Råd spørgsmålet 
op". 

 
 Hvilken løsning ville Det Europæiske Råd efter Deres opfattelse kunne fremkomme med, 

hvis en eller flere medlemsstater skulle få problemer med at ratificere forfatningstraktaten 
inden for den nævnte frist? Hvilken rolle ville Kommissionen kunne spille i en sådan 
situation? 

 
3. Mener De, at visse idéer i forfatningstraktaten bør gennemføres inden dens formelle 

ikrafttræden og i så fald hvilke idéer? 
 
 Hvad ville De foreslå i denne sammenhæng med hensyn til den fremtidige Tjeneste for 

EU's Optræden Udadtil? 
 
4. Hvad vil Kommissionen foretage sig for at sikre sammenhæng og kontinuitet i de 

forskellige rådssammensætninger? 
 
 Hvorledes forestiller De Dem den flerårige planlægning af lovgivningen og inddragelse i 

passende omfang af Rådet og Europa-Parlamentet? 
 
5. Under Det Europæiske Konvents drøftelser blev det med hensyn til den fremtidige 

formand for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen foreslået at arbejde hen 
imod en ordning med "to kasketter", dvs. et personsammenfald mellem disse to funktioner. 
Kunne man efter Deres opfattelse forestille sig en sådan løsning?  

 
 Når engang EU-udenrigsministeren er indsat, hvad vil De da gøre for at beskytte 

Kommissionens særlige rettigheder med hensyn til forbindelserne udadtil? 
 
6. Forfatningen udvider anvendelsesområdet for forstærket samarbejde og forenkler 

betingelserne for at indføre et sådant. Hvordan vurderer De potentialet (og farerne) ved 
forstærket samarbejde? Hvilken rolle kunne Kommissionen spille på dette område? Inden 
for hvilke sektorer tror De, at der med fordel kunne indføres et forstærket samarbejde? 

 
7. Hvorledes forestiller De Dem, at forbindelserne og samarbejdet mellem institutionerne bør 

organiseres? Er De i den henseende tilhænger af, at man i større omfang benytter sig af 
interinstitutionelle aftaler i overensstemmelse med de emner, der skal behandles, eller går 
De snarere ind for et rammedokument, som gør det muligt at løse de fleste af de problemer, 
der kan opstå mellem institutionerne, lidt i stil med rammeaftalen mellem Parlamentet og 
Kommissionen? 
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