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Frågor till den kommissionsledamot som utnämnts till ansvarig för 
konstitutionella frågor 
 
 
1. Vad tänker ni göra för att se till att det förslag till fördrag om upprättande av Konstitutionen 

som antogs vid regeringskonferensen den 18 juni 2004 ratificeras av samtliga 
medlemsstater? 

 
2. Förklaringen till slutakten om undertecknande av fördraget om upprättande av 

Konstitutionen stipulerar att ”Om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat 
Fördraget om upprättande av konstitutionen inom en period på två år efter undertecknandet 
av detta fördrag och en eller flera medlemsstater har stött på problem med att ratificera detta, 
skall Europeiska rådet ta upp frågan”. 

 
Vilken lösning skulle enligt er mening Europeiska rådet finna om en eller flera 
medlemsstater skulle få svårt att ratificera det konstitutionella fördraget inom den nämnda 
tidsfristen? Vilken roll skulle kommissionen kunna spela vid en sådan eventualitet? 

 
3. Bland de idéer som kommer till uttryck i fördraget om upprättande av Konstitutionen, finns 

det några som ni anser bör kunna genomföras innan fördraget formellt träder i kraft? Om så 
är fallet, vilka idéer? 

 
Vad har ni, i detta sammanhang, att föreslå beträffande den framtida europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder? 

 
4. Vad bör kommissionen göra för att säkra kontinuiteten i och följdriktigheten av det arbete 

som bedrivs i rådets olika konstellationer? 
 
5. I Europeiska konventets diskussioner om framtiden för kommissionens respektive 

Europeiska rådets ordförande framfördes idén att arbeta mot en ordning med dubbla 
funktioner, dvs. med en person som innehar bägge funktioner. Ser ni detta som en tänkbar 
lösning?  

 
Vad kommer du att göra, när väl posten som EU:s utrikesminister har inrättats, för att värna 
om kommissionens befogenheter beträffande yttre förbindelser? 

 
6. Konstitutionen utvidgar tillämpningsområdet för ett närmare samarbete och förenklar 

villkoren för dess genomförande. Hur ser ni på möjligheten (och riskerna) med närmare 
samarbete?  Vilken roll skulle kommissionen ha på detta område? I vilka sektorer tror ni att 
ett närmare samarbete skulle kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt? 

 
7. Hur ser ni på organisationen av relationerna och samarbetet mellan institutionerna? Är ni i 

detta avseende för en mer omfattande tillämpning av instrumentet för interinstitutionella 
avtal beroende på de ämnen som behandlas, eller skulle ni snarare förespråka en ramtext 
som gjorde det möjligt att hantera de flesta problem som kan förekomma i dessa relationer, 
ungefär som ramavtalet mellan parlamentet och kommissionen? 
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