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Közlemény a bizottsági tagok számára  
 
 
 
 
Tárgy : Az Alkotmányügyi Bizottság hatáskörébe tartozó tárgyakban felelős 

biztosjelölt meghallgatása 
 
 
Az Alkotmányügyi Bizottság hatáskörébe tartozó anyagokért felelős biztosjelöltnek a 2004 
szeptemberében lefolytatandó meghallatása során felteendő kérdések.  
 
 
 
 

 BELSŐ POLITIKÁK 
 FŐIGAZGATÓSÁGA 



 

PE 346.871 2/3 CM\538417HU.doc 

HU 

 
Kérdések az alkotmányügyekért felelős biztosjelölthöz 

 
 
 

1. Mit fog tenni annak biztosítása érdekében, hogy az alkotmányos szerződés tervezete a 2004. 
június 18-i kormányközi konferencia által jóváhagyott formájában ratifikálásra kerüljön 
minden tagállamban? 

 
2. A Konvent által javasolt, az alkotmányt létrehozó szerződés aláíró záróokmányában foglalt 

nyilatkozat előírja, hogy "amennyiben az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
aláírását követő két évben a tagállamok négyötöde megerősíti azt, és egy vagy több tagállam 
nehézségekbe ütközik a megerősítés lebonyolításában, a kérdést az Európai Tanács elé 
terjesztik.”  

 
Az Ön véleménye szerint milyen megoldást találhat a Tanács arra az esetre, ha egy vagy több 
tagállam nehézségbe ütközne az alkotmányról szóló szerződésnek a megszabott határidőn 
belül végrehajtandó ratifikálásában? Ebben a feltételezett esetben mi lehetne a Bizottság 
szerepe?  

 
 
3. Elképzelhetőnek tartja-e az alkotmányos szerződés egyes eszméinek a szerződés hivatalos 

hatályba lépése előtt történő megvalósítását, és ha igen, melyek volnának ezek? 
 

Ebben az összefüggésben milyen szerepet szánna a jövőben felállítandó Európai Külpolitikai 
Szolgálat számára?  

 
 
4. Mit tegyen a Bizottság a Tanács különböző munkaegységei által végzett munka 

folyamatosságának és összehangolásának biztosítása érdekében? 
 

Hogyan képzeli el a többéves jogalkotási program kialakítását, a Tanács és az Európai 
Parlament megfelelő részvételével?  

 
 
5. Az európai alkotmányról – az Európai Tanács leendő elnökéről és a Bizottság elnökéről – 

folytatott viták során felvetődött az a gondolat, hogy ezen elnöki teendőket „egy kalap alá 
vegyék”, azaz összevonják. Érzése szerint ilyen megoldás megvalósítható volna-e? 

 
Az Unió külügyminisztere tisztség bevezetését követően hogyan szándékozik megvédeni a 
Bizottságnak a külkapcsolatok terén kivívott kiváltságait?  

 
 
6. Az alkotmány tágabb teret nyújt a megerősített együttműködés számára és egyszerűbbé teszi 

megvalósítási feltételeit. Miben látja Ön a megerősített együttműködésből származó 
lehetséges előnyöket (és veszélyeket)? Milyen szerepet vállalhat e téren a Bizottság? Mit 



 

CM\538417HU.doc 3/3 PE 346.871 

 HU 

gondol, mely területeken lehetne a jelenleginél előnyösebben kihasználni a megerősített 
együttműködésben rejlő lehetőségeket? 
 

7. Milyennek képzeli el a jövőben az intézmények közötti kapcsolatok és együttműködés 
megszervezését? E tekintetben szívesebben folyamodna az intézményközi megállapodások 
eszközéhez (a kezelendő tárgyak szerint), vagy olyan keretrendelkezés híve inkább, amely az 
intézményközi kapcsolattartás során felvetődő problémákat a Parlament és a Bizottság 
közötti „keret-megállapodással” oldaná meg? 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

