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EUROOPAN PARLAMENTTI 
 
 
 
 
 

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aihe: Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan toimivallan piiriin 

kuuluvista asioista vastaavan komission jäsenehdokkaan kuuleminen 
 
 
Perussopimusasioista vastaavalle komission jäsenehdokkaalle syyskuun 2004 
kuulemistilaisuudessa esitettävät kysymykset. 
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Kysymykset perussopimusasioista vastaavalle komission 
jäsenehdokkaalle 

 
 

1. Miten aiotte vaikuttaa siihen, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat ehdotuksen sopimukseksi 
perustuslaista, jonka hallitustenvälinen konferenssi hyväksyi 18. kesäkuuta 2004? 

 
2. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan ehdottaman perustuslakisopimuksen 

allekirjoittamista koskevaan päätösasiakirjaan liitetyssä julkilausumassa todetaan, että "jos 
kahden vuoden kuluttua perustuslaista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen 
allekirjoittamisesta neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut kyseisen sopimuksen ja 
yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla on ollut vaikeuksia ratifioinnissa, Eurooppa-neuvosto 
ottaa asian käsiteltäväkseen". 

 
Miten Eurooppa-neuvosto voisi mielestänne ratkaista tilanteen, jossa yhdellä tai useammalla 
jäsenvaltiolla on ollut vaikeuksia ratifioida perustuslakisopimus edellä mainitussa 
määräajassa? Mikä voisi olla komission rooli kyseisessä tilanteessa? 
 

 
3. Pidättekö mahdollisena, että joitakin perustuslakisopimukseen sisältyviä periaatteita 

voitaisiin panna täytäntöön ennen sopimuksen virallista voimaantuloa? Mitkä periaatteet 
tulisivat tässä tapauksessa kysymykseen? 

 
Miten tässä yhteydessä suhtaudutte tulevaan Euroopan yhteiseen ulkoedustukseen? 

 
4. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen neuvoston eri kokoonpanojen toiminnan 

jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden? 
 

Millainen Teidän mielestänne olisi lainsäädännön monivuotinen ohjelmointi, johon neuvosto 
ja Euroopan parlamentti osallistuvat riittävällä tavalla? 

 
5. Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa tuotiin esille ajatus siirtymisestä 

kaksoistehtävään, jolloin sama henkilö hoitaisi sekä komission puheenjohtajan että 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäviä. Voitaisiinko Teidän mielestänne kyseisenlaista 
järjestelyä harkita? 

 
Sitten kun unionin ulkoministeri on aloittanut tehtävissään, mitä aiotte tehdä ulkosuhteita 
koskevien komission etuoikeuksien suojelemiseksi? 

 
6. Perustuslakisopimuksessa laajennetaan tiiviimmän yhteistyön soveltamisalaa ja selkeytetään 

sen aloittamiseen liittyviä ehtoja. Mitä mahdollisuuksia (ja vaaroja) mielestänne sisältyy 
tiiviimpään yhteistyöhön? Mikä voisi olla komission rooli tällä alalla? Millä aloilla voitaisiin 
mielestänne hyötyä tiiviimmän yhteistyön aloittamisesta? 

 
7. Miten mielestänne toimielinten väliset suhteet ja yhteistyö olisi järjestettävä? Kannatatteko 

tässä kysymyksessä laajempaa turvautumista toimielinten välisiin sopimuksiin käsiteltävinä 
olevien aiheiden mukaan vai pidättekö parempana puitesopimusta, jonka nojalla voitaisiin 
ratkaista useimmat kyseisissä suhteissa esiin tulevat ongelmat hieman parlamentin ja 
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komission välisen puitesopimuksen mallin mukaisesti? 
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