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Perguntas ao Comissário indigitado responsável pelos assuntos 
constitucionais 
 
 
1. Que tenciona fazer para garantir que o projecto de Tratado Constitucional, aprovado pela 

Conferência Intergovernamental em 18 de Junho de 2004, seja ratificado por todos os 
Estados-Membros? 

 
2. A Declaração para a acta final de assinatura do Tratado que estabelece a Constituição 

proposta pela Convenção estipula que "se, decorrido um prazo de dois anos a contar da 
data de assinatura do Tratado que estabelece a Constituição, quatro quintos dos Estados-
Membros o tiverem ratificado e um ou mais Estados-Membros tiverem deparado com 
dificuldades em proceder a essa ratificação, o Conselho Europeu analisará a questão". 

 
 Qual poderia ser, em sua opinião, a solução a dar pelo Conselho Europeu caso um ou mais 

Estados-Membros viessem a deparar com dificuldades para ratificar o Tratado 
Constitucional dentro do prazo mencionado? Qual poderia ser o papel da Comissão nessa 
eventualidade? 

 
3. Pensa que algumas ideias enunciadas no Tratado Constitucional poderiam ser postas em 

prática antes da entrada em vigor oficial do Tratado e, em caso afirmativo, quais são essas 
ideias?  

 
A este respeito, qual seria a sua proposta relativamente ao futuro Serviço Europeu para a 
Acção Externa? 

 
4. Que tenciona fazer a Comissão para garantir a continuidade e a coerência dos trabalhos das 

diferentes formações existentes no Conselho?  
 

Como concebe a programação legislativa plurianual com a participação adequada do 
Conselho e do Parlamento Europeu? 

 
5. Nos debates da Convenção Europeia, no que se refere ao futuro Presidente do Conselho 

Europeu e ao Presidente da Comissão foi avançada a ideia de caminhar no sentido de uma 
fusão entre as duas funções. Parece-lhe que esta solução seria concebível?  

 
Uma vez nomeado o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União, que tenciona fazer para 
proteger as prerrogativas da Comissão no domínio das relações externas? 

 
6. A Constituição alarga o âmbito de aplicação da cooperação reforçada e simplifica as 

respectivas condições de execução. Como julga o potencial (e os perigos) da cooperação 
reforçada?  Que papel poderia desempenhar a Comissão neste domínio? Em que sectores 
pensa que a cooperação reforçada poderia ser aplicada com vantagem? 

 
7. Como encara a organização das relações e da cooperação interinstitucionais? Nesta 

matéria, é favorável a uma maior utilização do instrumento dos acordos interinstitucionais 
consoante os temas a tratar ou preconizaria antes um instrumento-quadro que permitiria 
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gerir a maior parte dos problemas que podem surgir nestas relações, à semelhança do 
acordo-quadro concluído entre o Parlamento e a Comissão? 
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