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Vragen aan de voorgedragen commissaris voor constitutionele zaken 
 
 
1. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het ontwerpverdrag tot vaststelling van de grondwet 

waarmee de Intergouvernementele Conferentie op 18 juni 2004 heeft ingestemd, door alle 
lidstaten wordt geratificeerd?  

 
2. In de Verklaring bij de slotakte van het verdrag tot vaststelling van de grondwet is het volgende 

bepaald: " Indien viervijfde van de lidstaten het verdrag tot vaststelling van de Grondwet twee 
jaar na de ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de 
bekrachtiging hebben ondervonden, behandelt de Europese Raad de zaak". 

 
 Welke oplossing kan de Europese Raad volgens u aandragen, indien één of meer lidstaten 

moeilijkheden zouden ondervinden bij de ratificatie van het Constitutioneel Verdrag binnen de 
genoemde termijn? Welke rol zou de Commissie in een dergelijk geval kunnen vervullen? 

 
3. Bent u van mening dat een aantal ideeën in het Constitutioneel Verdrag ten uitvoer kunnen 

worden gelegd alvorens dit verdrag officieel in werking treedt? Zo ja, welke ideeën zouden dit 
dan zijn? 

 
 Wat zou u in dit verband voorstellen met betrekking tot de toekomstige Europese Dienst voor 

extern optreden? 
 
4. Wat gaat de Commissie doen om te zorgen voor continuïteit en samenhang bij de werkzaamheden 

van de diverse formaties van de Raad? 
 
 Hoe ziet u het meerjaarlijkse wetgevingsprogramma met een gepaste deelneming van de Raad en 

het Europees Parlement? 
 
5. Tijdens de debatten van de Europese Conventie over de toekomstige voorzitter van de Europese 

Raad en de voorzitter van de Commissie is het idee geopperd van een "dubbele pet", te weten het 
verenigen in één persoon van beide taken. Is volgens u een dergelijke oplossing denkbaar? 

 
 Wanneer de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie eenmaal is benoemd, wat denkt u dan 

te ondernemen om de voorrechten van de Commissie met betrekking tot de externe betrekkingen 
te beschermen? 

 
6. Dankzij de grondwet wordt het toepassingsgebied van de nauwere samenwerking vergroot en 

worden de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan vereenvoudigd. Hoe ziet u het potentieel 
(en de risico's) van de nauwere samenwerking? Welke rol zou de Commissie op dit gebied 
kunnen vervullen? Welke sectoren zijn volgens u met deze nauwere samenwerking het meest 
gebaat? 

 
7. Hoe ziet u de organisatie van de betrekkingen en van de samenwerking tussen de instellingen? 

Bent u er in dit verband voorstander van dat meer gebruik wordt gemaakt van het instrument van 
de interinstitutionele akkoorden naar gelang van de te behandelen aangelegenheden of zou u 
veeleer pleiten voor een veelomvattende tekst waarin het merendeel van de problemen wordt 
geregeld, die zich in deze betrekkingen kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld naar analogie met de 
kaderovereenkomst tussen het Parlement en de Commissie? 
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