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KONSTITUCINIŲ REIKALŲ KOMITETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dėl: klausimų kandidatui į Komisijos nario, atsakingo už Konstitucinių reikalų komiteto 

darbą, pareigas 
 

Rinkinys klausimų, kurie bus pateikti kandidatui į Komisijos narius, atsakingam už 
Konstitucinių reikalų komiteto kompetencijai priklausančią sritį, 2004 m. rugsėjį 
vyksiančių klausymų metu. 
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Klausimai kandidatui(-ei) į Komisijos nario, atsakingo už 
konstitucinius reikalus, pareigas 
 
 
1. Ką darysite siekdamas užtikrinti, kad tokį Konstitucinės sutarties projektą, kokį jį 

patvirtino Tarpvyriausybinė konferencija 2004 m. birželio 18 d., ratifikuotų visos valstybės 
narės?  

 
2. Konstituciją patvirtinančioje baigiamosios sutarties pasirašymo akto deklaracijoje, kuri 

buvo pasiūlyta Konvento, nurodoma, kad: „jeigu dvejus metus po Konstitucijos 
pasirašymo sutarties keturi penktadaliai valstybių narių bus ją pasirašiusios ir viena arba 
daugiau valstybių narių susidurs su jos ratifikavimo sunkumais, šis klausimas turi būti 
perduotas Europos Vadovų Tarybai“. 

 
 Kokį sprendimą, Jūsų manymu, galėtų pasiūlyti Europos Vadovų Taryba, jei viena arba 

kelios valstybės narės susidurs su Konstitucijos sutarties ratifikavimo sunkumais iki 
nustatyto termino pabaigos? Koks galėtų būti Komisijos vaidmuo tokiu atveju? 

 
3. Ar manote, kad kai kurios Konstitucijos sutarties idėjos galėtų būti įgyvendintos prieš 

oficialiai joms įsigaliojant? Kokios idėjos tai galėtų būti?  
 

Ką pasiūlytumėte šiame kontekste, atsižvelgdamas(-a) į būsimą Europos išorinių veiksmų 
tarnybą? 

 
4. Ką pasiruošusi daryti Komisija, kad užtikrintų skirtingų Tarybos struktūrų darbo 

nuoseklumą ir pastovumą?   
 

Kaip įsivaizduojate daugiamečių teisėkūros programų kuriamąją veiklą, kurioje tolygiai 
dalyvaus Taryba ir Europos Parlamentas? 

 
5. Europos Konvento diskusijose, atsižvelgiant į būsimą Europos Tarybos pirmininką ir 

Komisijos pirmininką, buvo iškelta idėja siekti „dviejų skrybėlių“ principo, t. y. suvienyti 
dvejas pareigas.   Ar įmanomas, Jūsų nuomone, toks sprendimas?  

 
Ką darysite siekdamas apsaugoti Komisijos privilegijas santykių su užsieniu srityje, kai 
bus patvirtintas Europos Sąjungos užsienio reikalų ministras?  
 

6. Konstitucija išplečia glaudesnio bendradarbiavimo sritis ir supaprastina jo įgyvendinimo 
sąlygas. Kokius matote glaudesnio bendradarbiavimo privalumus (ir pavojus)?  Kokį 
vaidmenį šioje srityje galėtų atlikti Komisija? Kokiose srityse, Jūsų manymu, glaudesnis 
bendradarbiavimas galėtų būti geriausiai išnaudotas? 

 
7. Kaip įsivaizduojate tarpinstitucinių ryšių ir bendradarbiavimo organizavimą? Ar pritariate 

nuomonei, kad tarpinstituciniai susitarimai turėtų didesnę įtaką sprendžiant klausimus, ar 
labiau pritartumėte pamatiniam susitarimui, kuris panašiai kaip ir Parlamento bei 
Komisijos pasirašytas pamatinis susitarimas leistų išspręsti daugelį institucijų 
bendradarbiavimo problemų. 
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