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EIROPAS PARLAMENTS 
 
 
 
 
 

KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Par tā komisāra amata kandidāta uzklausīšanu, kas izvirzīts darbam ar 

Konstitucionālo jautājumu komitejas kompetencē esošiem jautājumiem. 
 
 

Jautājumi komisāra amata kandidātam, kas izvirzīts darbam jomā, kura ir 
Konstitucionālo jautājumu komitejas kompetencē, un ko paredzēts uzklausīt 
2004. gada septembrī. 
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Jautājumi komisāra amata kandidātam, kas izvirzīts darbam ar 
konstitucionālajiem jautājumiem 
 
 
1. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai nodrošinātu Starpvaldību konferencē 2004. gada 18. jūnijā 

apstiprinātā Konstitūcijas līguma projekta ratificēšanu visās dalībvalstīs? 
 
2. Deklarācija Konventa ierosinātajā Konstitūcijas līguma parakstīšanas Nobeiguma aktā 

nosaka: “Ja divus gadus pēc Konstitūcijas līguma parakstīšanas četras piektdaļas 
dalībvalstu ir to ratificējušas, bet viena vai vairākas dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām 
ratificēšanas procesā, šo jautājumu nodod Eiropadomei”. 

 
 Kādu risinājumu, jūsuprāt, varētu sniegt Eiropadome, ja vienai vai vairākām dalībvalstīm 

rastos grūtības ratificēt Konstitūcijas līgumu norādītajā termiņā? Kāda varētu būt 
Komisijas loma šādā gadījumā? 

 
3. Vai jūs uzskatāt, ka dažas Konstitūcijas līguma nostādnes varētu īstenot pirms tā oficiālas 

spēkā stāšanās un ja jā, tad kuras?  
 

Ko jūs šajā kontekstā ieteiktu attiecībā uz topošo Eiropas ārlietu dienestu? 
 
4. Ko Komisija darīs, lai nodrošinātu Padomes dažādu struktūru darba nepārtrauktību un 

konsekvenci?  
 

Kāds ir jūs priekšstats par Padomes un Eiropas Parlamenta atbilstīgu piedalīšanos 
daudzgadu likumdošanas programmā? 

 
5. Eiropas Konventa debatēs tika izteikta doma virzīties uz nākamā Eiropadomes 

priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja amatu un funkciju apvienošanu. Vai jūs 
uzskatāt šādu risinājumu par iespējamu?  

 
Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu Komisijas prerogatīvas ārējās attiecībās, kad tiks iecelts ES 
ārlietu ministrs? 

 
6. Konstitūcija paplašina ciešākas sadarbības sfēras un vienkāršo tās īstenošanas nosacījumus. 

Kā jūs vērtējat ciešākas sadarbības potenciālu (un riskus)? Kāda varētu būt Komisijas loma 
šajā jomā? Kādās jomās, jūsuprāt, varētu visveiksmīgāk izmantot ciešāku sadarbību? 

 
7. Kā jūs esat iecerējis organizēt iestāžu attiecības un to sadarbību? Vai jūs šajā sakarībā 

uzskatāt, ka vairāk jāizmanto iespēja slēgt starp iestādēm nolīgumus atbilstošajās jomās, 
vai aizstāvat domu par pamatdokumentu, kas vairumu šajās attiecībās radušos problēmu 
ļautu risināt saskaņā ar Parlamenta un Komisijas pamatnolīgumu? 
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