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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέµα: Ακρόαση του Επιτρόπου που ορίζεται υπεύθυνος για ζητήµατα που εµπίπτουν στις 

αρµοδιότητες της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 
 
 
Ερωτηµατολόγιο προς τον Επίτροπο που ορίζεται υπεύθυνος για τα ζητήµατα που εµπίπτουν 
στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων κατά την ακρόαση που θα 
πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του 2004. 
 
 
 
 

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Ερωτήσεις για τον Επίτροπο που ορίζεται υπεύθυνος για 
συνταγµατικές υποθέσεις 
 
 
1. Τι πρόκειται να πράξετε για να διασφαλίσετε ότι το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, 

όπως εγκρίθηκε από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη στις 18 Ιουνίου 2004, θα κυρωθεί από 
όλα τα κράτη µέλη; 

 
2. Η διακήρυξη της τελικής πράξης υπογραφής της Συνθήκης για τη θέσπιση του 

Συντάγµατος που πρότεινε η Συνέλευση ορίζει ότι, αν δύο χρόνια µετά την υπογραφή της 
Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος τέσσερα πέµπτα των κρατών µελών το 
κυρώσουν και ένα ή περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην κύρωσή 
του, το ζήτηµα θα παραπεµφθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

 
 Ποια, κατά την άποψή σας, πρέπει να είναι η λύση που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίσουν δυσκολίες µε την 
κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης µέχρι την ορισµένη προθεσµία; Ποιο ρόλο µπορεί 
να παίξει η Επιτροπή σε µια τέτοια περίπτωση; 

 
3. Πιστεύετε ότι µερικές από τις ιδέες της Συνταγµατικής Συνθήκης µπορούν να 

εφαρµοστούν πριν τεθεί επισήµως σε ισχύ και, αν ναι, ποιες είναι αυτές; 
 

Τι θα προτείνατε, σε αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά τη µελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής ∆ράσης; 

 
4. Τι πρόκειται να πράξει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη συνέχεια και τη συνέπεια των 

εργασιών των διαφόρων συνόδων ειδικής συνθέσεως του Συµβουλίου; 
 

Πώς αντιλαµβάνεστε τον πολυετή νοµοθετικό προγραµµατισµό µε επαρκή συµµετοχή του 
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

 
5. Κατά τις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης σχετικά µε τον υποψήφιο Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής προτάθηκε να κινηθούµε προς 
την κατεύθυνση της συγχώνευσης των δύο ρόλων. Πιστεύετε ότι µπορούµε να εξετάσουµε 
σοβαρά µια τέτοια λύση; 

 
Αφ' ης στιγµής αναλάβει καθήκοντα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι 
πρόκειται να πράξετε για να προασπίσετε τις προνοµίες της Επιτροπής όσον αφορά τις 
εξωτερικές σχέσεις; 

 
6. Το Σύνταγµα διευρύνει το πεδίο ενισχυµένης συνεργασίας και απλοποιεί τους όρους 

εφαρµογής της. Πώς αντιµετωπίζετε τη δυναµική (και τους κινδύνους) της ενισχυµένης 
συνεργασίας; Ποιο ρόλο θα µπορούσε να διαδραµατίσει η Επιτροπή σε αυτόν τον τοµέα; 
Σε ποιους τοµείς θεωρείτε ότι µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα η αξιοποίηση της 
ενισχυµένης συνεργασίας; 

 
7. Πώς οραµατίζεστε την οργάνωση των σχέσεων και της διοργανικής συνεργασίας; Από 

αυτή την άποψη είστε υπέρ της χορηγήσεως περισσότερων πόρων στο µέσο διοργανικών 
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συµφωνιών ανάλογα µε τα υπό εξέταση ζητήµατα ή θα προτιµούσατε ένα µέσο-πλαίσιο 
που θα επέτρεπε την αντιµετώπιση των περισσότερων προβληµάτων που εµφανίζονται σ' 
αυτές τις σχέσεις κατά τη συµφωνία πλαίσιο µεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής; 
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