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ET ET 

EUROOPA PARLAMENT 
 
 
 
 
 

PÕHISEADUSKOMISJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teema: Põhiseaduskomisjoni pädevusvaldkonda jäävate küsimuste eest vastutava 

volinikukandidaadi kuulamine. 
 
 

Septembris 2004 toimuval kuulamisel põhiseaduskomisjoni pädevusvaldkonda 
jäävate küsimuste eest vastutavale volinikukandidaadile esitatavad küsimused. 

 
 
 
 

 SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT 
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ET 

Küsimused põhiseaduslike küsimuste eest vastutavale 
volinikukandidaadile 
 
 
1. Mida kavatsete teha, et kindlustada 18. juunil 2004 valitsustevahelisel konverentsil heaks 

kiidetud põhiseaduse lepingu eelnõu ratifitseerimine kõikides liikmesriikides? 
 
2. Deklaratsioon konvendi poolt esitatud põhiseaduse lepingu allakirjutamise lõppaktis 

sätestab: "Kui kaks aastat pärast põhiseaduse lepingule allakirjutamist on neli viiendikku 
liikmesriikidest selle ratifitseerinud, kuid ühel või mitmel liikmesriigil on ratifitseerimisel 
tekkinud raskusi, arutab küsimust Euroopa Ülemkogu." 

 
 Milline võiks Teie arvates olla Euroopa Ülemkogu poolt pakutav lahendus juhul, kui ühel 

või mitmel liikmesriigil tekiks raskusi põhiseaduse lepingu ratifitseerimisega ettenähtud 
tähtajaks? Milline roll võiks sellisel juhul olla komisjonil? 

 
3. Kas Teie arvates on võimalik mõningaid põhiseaduse lepingu ideid rakendada enne selle 

formaalset jõustumist ja kui, siis milliseid ideid?  
 

Millised oleks selles kontekstis Teie ettepanekud, pidades silmas tulevast Euroopa 
välistegevuse talitust? 

 
4. Mida kavatseb komisjon teha nõukogu erinevate koosseisude töö järjepidevuse ja kooskõla 

tagamiseks?  
 

Kuidas kujutate ette nõukogu ja Euroopa Parlamendi adekvaatset osalemist mitmeaastases 
õigusloomekavas? 

 
5. Euroopa Konvendis Euroopa Ülemkogu tulevase presidendi ja komisjoni presidendi teemal 

käinud aruteludes tehti ettepanek liikuda nende kahe ametikoha ühendamise suunas. Kas 
Teie arvates oleks selline lahendus võimalik?  

 
Kui ametisse määratakse liidu välisminister, mida kavatsete siis teha komisjoni 
eelisõiguste kaitseks välissuhete valdkonnas? 

 
6. Põhiseadus laiendab tõhustatud koostöö ulatust ja lihtsustab selle rakendamise tingimusi. 

Millisena hindate tõhustatud koostöö potentsiaali (ja selle ohtusid)? Millist osa võiks selles 
valdkonnas täita komisjon? Millistes valdkondades võiks tõhustatud koostööd rakendada 
Teie arvates kõige tulemuslikumalt? 

 
7. Millisena kujutate ette suhete korraldust ja institutsioonidevahelist koostööd? Kas pooldate 

selles küsimuses suuremat tuginemist institutsioonidevahelistele kokkulepetele arutusel 
olevate küsimuste kohta või eelistaksite toetada raamistikku, mis võimaldaks lahendada 
enamiku nendes suhetes tekkivaid probleeme kooskõlas parlamendi ja komisjoni 
raamkokkuleppega? 
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