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PARLAMENT EUROPEJSKI 
 
 
 
 
 

KOMISJA SPRAW KONSTYTUCYJNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: Przesłuchanie desygnowanego Komisarza odpowiedzialnego za zagadnienia 

należące do kompetencji Komisji Spraw Konstytucyjnych. 
 
 

Zestaw pytań do przedstawienia podczas, mającego się odbyć we wrześniu 2004 r., 
przesłuchania desygnowanego Komisarza odpowiedzialnego za zagadnienia należące 
do kompetencji Komisji Spraw Konstytucyjnych 
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Pytania do desygnowanego Komisarza odpowiedzialnego za sprawy 
konstytucyjne  
 
 
1. W jaki sposób zamierza Pan/Pani doprowadzić do ratyfikacji przez wszystkie Państwa 

Członkowskie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję w formie zatwierdzonej 
podczas Konferencji Międzyrządowej w dniu 18 lipca 2004 r.?  

 
2. Deklaracja w Akcie Końcowym podpisania Traktatu ustanawiającego Konstytucję 

zaproponowana przez Konwent określa, że „Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję został on ratyfikowany przez cztery piąte Państw 
Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotkało trudności w 
postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej”. 

 
 Jakie, Pana/Pani zdaniem, rozwiązanie mogłaby zaproponować Rada Europejska w 

przypadku, gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich będzie miało problemy z 
ratyfikacją w ustalonym terminie Traktatu ustanawiającego Konstytucję? Jaką rolę w takim 
przypadku mogłaby odegrać Komisja? 

 
3. Czy uważa Pan/Pani, że pewne postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję 

mogłyby zostać wprowadzone przed jego formalnym wejściem w życie. Jeśli tak, to które?  
 

Co, w tym kontekście, zasugerowałby Pan/Pani odnośnie przyszłej Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych?   

 
4. Jakie kroki zamierza przedsięwziąć Komisja w celu zapewnienia ciągłości i spójności prac 

w różnych jednostkach organizacyjnych Rady?  
 

Jak wyobraża Pan/Pani sobie formę i przebieg wieloletnich programów legislacyjnych z 
odpowiednim udziałem Rady i Parlamentu Europejskiego?  

 
5. Podczas debaty na forum Konwentu Europejskiego dotyczących  przyszłych stanowisk 

Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Przewodniczącego Komisji przedstawiona 
została propozycja połączenia obu tych funkcji (tzw. "podwójna teka").  Czy uważa 
Pan/Pani, że tego rodzaju rozwiązanie byłoby możliwe?  

 
Co zamierza Pan/Pani zrobić po obsadzeniu stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych 
Unii Europejskiej, w celu ochrony uprawnień Komisji w odniesieniu do stosunków 
zewnętrznych UE ? 

 
6. Konstytucja poszerza zakres wzmocnionej współpracy i upraszcza warunki jej realizacji. 

Jak ocenia Pan/Pani możliwości (i zagrożenia) wzmożonej współpracy? Jaką rolę w tym 
obszarze mogłaby odgrywać Komisja? W jakich dziedzinach zastosowanie wzmocnionej 
współpracy mogłoby się okazać najbardziej korzystne? 

 
7. Jak przewiduje Pan/Pani organizację stosunków i współpracy międzyinstytucjonalnej? Czy 

jest Pan w związku z tym za większym wykorzystaniem instrumentów, jakimi są 
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porozumienia międzyinstytucjonalne w zależności od rozpatrywanych kwestii, czy raczej 
zalecałby Pan/Pani stworzenie instrumentu ramowego, który umożliwiałby rozwiązywanie 
powstających problemów zgodnie z postanowieniami umowy ramowej między 
Parlamentem i Komisją?  
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