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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Η διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

1. Εν αναμονή της επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης, προειδοποιεί κατά 
οποιασδήποτε γενικής ή μερικής αποδοχής των διατάξεων της νέας Συνθήκης, δεδομένης 
της συνταγματικής επιδίωξής της και του γεγονότος ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
προσπάθεια καταστρατήγησης της επιθυμίας των πολιτών στις χώρες που δεν έχουν 
ακόμα επικυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη·

2. θεωρεί εξίσου ανεφάρμοστη οποιαδήποτε προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της 
Συνταγματικής Συνθήκης, καθώς αυτή εκφράζει ήδη την πιο ισορροπημένη λύση που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τόσο στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης όσο και στην επακόλουθη ΔΚΔ, και στην πραγματικότητα έχει 
ήδη επικυρωθεί από πλέον των μισών κρατών μελών·

3. Εκφράζει τη λύπη της που η διαδικασία επικύρωσης απέτυχε σε δύο κράτη μέλη·
υποστηρίζει, ωστόσο, την άποψη ότι η διαδικασία επικύρωσης θα πρέπει να συνεχιστεί 
με τον ρυθμό που θα αποφασίσει καθένα από τα κράτη μέλη και ότι η Συνταγματική 
Συνθήκη μπορεί να εφαρμοστεί ως σύνολο μόνον εάν και όταν ολοκληρωθεί η 
επικύρωση σύμφωνα με τη νέα Συνθήκη· συνιστά να επωφεληθούμε της ευκαιρίας που 
προσφέρει η προθεσμία σκέψης προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ζητήματα που 
φαίνονται να ευρίσκονται στη βάση της αποτυχίας της διαδικασίας επικύρωσης σε δύο 
κράτη μέλη και να καλυφθεί το χάσμα που υφίσταται μεταξύ των προσδοκιών των 
πολιτών και της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ώστε να ξεκινήσει και πάλι η 
πρόοδος για τη Συνταγματική Ευρώπη·

4. Προτείνει ότι, παράλληλα με την προθεσμία σκέψης, και χωρίς καμία καθυστέρηση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή και να συντονίσει μια 
πρωτοβουλία «Οι Ευρωπαίοι Πολίτες Πρώτα», με στόχο την ενεργό αντιμετώπιση των 
σημερινών ανησυχιών και επιθυμιών των ευρωπαίων πολιτών επί ευρωπαϊκών θεμάτων· 
είναι της γνώμης ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα επέτρεπε στα θεσμικά όργανα να 
καλλιεργήσουν μια θετική στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να αποτραπεί η 
επικράτηση της εθνικιστικής προσέγγισης για ακόμη μία φορά στην ευρωπαϊκή
συζήτηση· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια ευρεία πρωτοβουλία μπορεί και πρέπει να 
αναληφθεί βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, απαιτώντας απλώς πολιτική συναίνεση·

5. συνιστά ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να καλύπτει ενδεικτικές ρυθμίσεις όπως:

(α) διεξαγωγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας γενικής συζήτησης στην αρχή κάθε 
έτους, με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών κρατών ή των εκπροσώπων τους και των
Ευρωπαίων Επιτρόπων, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές των διαφόρων 
ευρωπαϊκών πολιτικών,
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(β) εκτενείς δημόσιες συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες που αφορούν ιδιαίτερα τους ευρωπαίους πολίτες, όπως η καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, η διεύρυνση, η μετανάστευση, το κοινωνικό μοντέλο κλπ., οι οποίες 
θα συγκεντρώνονται κατά προτίμηση σε μια συγκεκριμένη «ευρωπαϊκή ημέρα 
συζήτησης» η οποία θα καθιερωθεί, πιθανώς ταυτόχρονα, σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια,

(γ) μεγαλύτερη συμμετοχή ευρωπαϊκών παραγόντων, όπως βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Επιτρόπων, καθώς και υψηλόβαθμων υπαλλήλων των διαφόρων 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, σε εθνικές/περιφερειακές συζητήσεις, προκειμένου να 
διευκρινιστεί καλύτερα το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και επίσης να δοθούν πληροφορίες σχετικά με όσα μπορούν να επιτευχθούν,

(δ) καθιέρωση «Εθνικών και Ευρωπαϊκών Φόρουμ Πολιτών» για την ανοιχτή συζήτηση 
όσων πτυχών επηρεάζουν την καθημερινότητα εντός της Ένωσης,

(ε) προ της έγκρισης οποιασδήποτε σημαντικής νομοθεσίας θα πρέπει να καθιερωθεί η 
διεξαγωγή αξιολόγησης του αναμενόμενου αντικτύπου της στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών και στον τρόπο με τον οποίο μια τέτοια νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τις 
ανησυχίες και τις επιθυμίες τους,

(στ) δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Πολιτικού και Δημοκρατικού Χώρου» επί τη βάσει 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και του νομοθετικού πακέτου που 
απαιτείται για τη δημιουργία του,

(ζ) ενίσχυση της δημοκρατίας και διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, μέσω της 
προώθησης της συνταγματικής πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών 
δημοψηφισμάτων, της επίσημης θέσπισης του δικαιώματος αναφοράς, της 
δημοσιοποίησης όλων των διαπραγματεύσεων και των ψηφοφοριών στο Συμβούλιο των 
Υπουργών, καθώς και της διαδικασίας προειδοποίησης που προβλέπεται υπέρ των 
εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας·

6. επισημαίνει ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να έλθει εγγύτερα 
στους νέους ανθρώπους και προτείνει συνεπώς η ευρωπαϊκή ιστορία και οι εργασίες των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αποτελέσουν υποχρεωτικό μάθημα σε όλα τα σχολεία της 
ΕΕ·

Μεγαλύτερη κατά το δυνατόν αξιοποίηση των υφιστάμενων Συνθηκών στο ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα

7. Είναι της γνώμης ότι η προθεσμία σκέψης της διαδικασίας επικύρωσης της 
Συνταγματικής Συνθήκης που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 
16-17 Ιουνίου 2005 προσφέρει μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω επανεξέταση του ρόλου 
των θεσμικών οργάνων τόσο στον τομέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης εν τω 
συνόλω όσο και στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν μεγάλες 
βελτιώσεις χωρίς καθυστέρηση επί τη βάσει των υφιστάμενων συνθηκών όσον αφορά τη 
συνοχή, την ορατότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα σε ορισμένους τομείς 
που θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
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8. Υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, υπάρχει 
υποστήριξη από το κοινό σε όλα τα κράτη μέλη (περίπου 69%) υπέρ ενός μεγαλύτερου 
ρόλου για την Ένωση όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις και ότι οι διατάξεις του νέου 
Συντάγματος σε αυτόν τον τομέα δεν τέθηκαν υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας επικύρωσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΚΕΠΠΑ θα μπορούσε επίσης 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας που έχει η ευρωπαϊκή κοινή 
γνώμη για το ευρωπαϊκό σχέδιο και στην κατάδειξη των πλεονεκτημάτων των σχετικών 
τμημάτων της Συνταγματικής Συνθήκης·

9. εκφράζει τη λύπη της, εν προκειμένω, για τη στάση ορισμένων κρατών μελών τα οποία, 
παρά την έγκριση του Συντάγματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έκαναν χρήση του 
δικαιώματος αρνησικυρίας σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων για 
εσωτερικούς λόγους· καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να ενεργούν κατά τρόπο 
εποικοδομητικό σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος·

10. επισημαίνει ότι ο διορισμός του Ύπατου Εκπροσώπου/Γενικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου βελτίωσε την ορατότητα της ΕΕ στο διεθνές προσκήνιο, αλλά είναι της 
γνώμης ότι αυτή η ορατότητα δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

11. προτείνει, ως εκ τούτου, κατά την προθεσμία σκέψης, να δοθεί προτεραιότητα σε έναν 
περιορισμένο αριθμό τομέων που συνδέονται περισσότερο με τις επιθυμίες και τις 
ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και τις προσδοκίες τους για τον ρόλο που θα 
διαδραματίσει η Ένωση όσον αφορά τις διεθνείς υποθέσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, η ανθρώπινη ασφάλεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση 
της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης, και για τη συμβολή της Ένωσης στη μείωση της φτώχειας και στην 
καλύτερη οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

12. από αυτήν την άποψη, συνιστά στην Επιτροπή να παρουσιάσει επείγουσες προτάσεις σε 
αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις τεράστιες 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα πολιτικά, εμπορικά, οικονομικά και 
χρηματοπιστωτικά μέσα και οι πολιτικές στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα των 
υφιστάμενων συνθηκών συνολικά, αποτελώντας έτσι μια σημαντική «ήπια δύναμη» που 
θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης και θα υπηρετεί τους στόχους της Ένωσης 
στις διεθνείς υποθέσεις·

13. προτείνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια πιο 
ολοκληρωμένη και ενεργό προσέγγιση στον τομέα εξωτερικής δράσης της Κοινότητας 
και, επίσης, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον σημαντικό ρόλο της στο πλαίσιο 
του δεύτερου πυλώνα των υφιστάμενων συνθηκών, για παράδειγμα, κάνοντας πιο 
αποφασιστική χρήση του δικαιώματος της πρωτοβουλίας στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, 
έχοντας ως στόχο συγκεκριμένα θέματα όπου η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σαφώς αναμένει 
δράση·

14. υπογραμμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος με τρίτες χώρες και περιοχές, η πιο ενεργός δράση 
στις σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και η πιο ευέλικτη και δυναμική χρήση του δικτύου 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής, που αναμφισβήτητα είναι μία από τις πιο 
αποτελεσματικές και καλά ενημερωμένες ξένες υπηρεσίες του κόσμου, θα μπορούσαν να 
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δημιουργήσουν επιπλέον ευκαιρίες όσον αφορά δραστηριότητες τόσο του πρώτου όσο 
και του δεύτερου πυλώνα·

15. υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι, μολονότι η κοινοβουλευτική διπλωματία δεν αποτελεί 
εναλλακτική λύση προς την καθιερωμένη, διακυβερνητική διπλωματία, θα μπορούσε να 
διαδραματίσει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο ως συμπληρωματικό εργαλείο για τις 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες και περιοχές· τονίζει, ως εκ τούτου, την ετοιμότητά 
του να χρησιμοποιήσει το δίκτυο των περισσότερων από 30 μόνιμων κοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπειών, τις πολυάριθμες ad hoc αντιπροσωπείες και διακοινοβουλευτικές 
διασκέψεις της, προκειμένου να ενισχύσει την εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς και 
την ΚΕΠΠΑ της·

16. είναι της γνώμης ότι, χωρίς την αλλαγή της υπάρχουσας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
θα μπορούσαν να γίνουν πολλές επιπλέον πρακτικές διευθετήσεις για την ενίσχυση της 
συνοχής στη συνολική δράση των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών της Ένωσης 
όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις, όπως:

(α) ανεπιφύλακτη ανταλλαγή των πληροφοριών, εκθέσεων και αναλύσεων που 
συλλέγονται από τις υπηρεσίες, τις αντιπροσωπείες, τους Ειδικούς Εντεταλμένους, 
τις πρεσβείες κλπ. της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της, καθώς και των 
κρατών μελών,

(β) διεξαγωγή τακτικών κοινών συνεδριάσεων μεταξύ της Ομάδας Επιτρόπων 
Εξωτερικών Σχέσεων, του Ύπατου Εκπροσώπου/Γενικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου και αντιπροσωπειών των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη 
εκτίμηση και συντονισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων,

(γ) διεξαγωγή τακτικών κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των Ομάδων Εργασίας του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων, της Επιτροπής και των 
εισηγητών του ΕΚ, προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τις 
τρέχουσες θέσεις των υπολοίπων,

(δ) βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Εξωτερικών Δράσεων των 
τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τη διευκόλυνση τακτικών συνεδριάσεων 
εργασίας και ανταλλαγών σε υψηλό επίπεδο (Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές) και 
σε μεσαίο επίπεδο (Επικεφαλής Ομάδων και Υπεύθυνοι Περιοχών), 
συμπεριλαμβανομένης της περιτροπής και ανταλλαγής ευρωπαίων δημοσίων 
υπαλλήλων που ασχολούνται με θέματα εξωτερικών υποθέσεων·

(ε) αύξηση της διάδρασης μεταξύ των 127 αντιπροσωπειών και εκπροσωπήσεων με 
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αντιπροσωπείες, υπουργούς εξωτερικών και 
πρεσβείες των κρατών μελών, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ευρωπαίους πολίτες με 
την οργάνωση τακτικών επαφών και συναντήσεων, την παροχή πρακτικής βοήθειας 
και την ανταλλαγή διπλωματικού προσωπικού και υπαλλήλων των σχετικών 
οργάνων των κρατών μελών σε αμοιβαία βάση·

17. Προτείνει την πρακτική συνέχιση της ανάπτυξης και οικοδόμησης της ΕΠΑΑ βάσει των 
αποφάσεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, 
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όπως συμβαίνει μετά τη Δήλωση του St Malo το 1998· συμμερίζεται την άποψη ότι 
αυτές οι αποφάσεις καλύπτονται ήδη από τις υπάρχουσες συνθήκες (ιδιαίτερα από το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, και το άρθρο 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
πλαίσιο της οποίας η Προεδρία και ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 
παράγραφος 3 και ότι, κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ πριν από, και εάν 
είναι απαραίτητο χωρίς, τη Συνταγματική Συνθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και ευθύνη·

18. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΚΕΕ) τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο προϋπολογισμού, προκειμένου 
να επιτευχθεί καλύτερα ο βασικός στόχος του, που είναι η γενική επιτήρηση της 
ασφάλειας και η στήριξη αποστολών τύπου Petersberg, η επαλήθευση των συνθηκών, ο 
έλεγχος της διάδοσης των όπλων, ο θαλάσσιος έλεγχος και ο περιβαλλοντικός έλεγχος 
(συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών και των καταστροφών που 
προκαλούνται από τον άνθρωπο)·

19. έχει κυρίως την πεποίθηση ότι η διασφάλιση της δημοκρατικής ευθύνης και της 
διαφάνειας όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Άμυνας είναι επείγον ζήτημα και δεν εξαρτάται από τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης· 
έχει επίσης την πεποίθηση ότι είναι πλέον εφικτή η σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ειρηνευτικού Σώματος εκ πολιτών σύμφωνα με τα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει στο 
παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις·

20. ενθαρρύνει τόσο το Συμβούλιο όσο και τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τον de 
facto κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΕΠΑΑ, σε εθνικό επίπεδο, με την ενίσχυση του ρόλου 
που διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στην έγκριση των επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ, 
και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μείζονα ρόλο όσον 
αφορά τον έλεγχο ολόκληρου του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑΑ μέσω της αναθεώρησης 
της Διοργανικής Συμφωνίας του 1999·

21. ζητεί για μία ακόμα φορά από το Συμβούλιο να μην ενημερώνει απλώς, αλλά και να 
συμβουλεύεται σε τακτά διαστήματα και να επιδιώκει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου 
επί βασικών πτυχών και βασικών επιλογών που πραγματοποιούνται σχετικά με την 
ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ·

Προπαρασκευαστικό έργο για τη σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

22. τονίζει ότι η δημιουργία του νέου αξιώματος του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΕ και η οργάνωση της μελλοντικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (μέσω, για 
παράδειγμα, μιας ad hoc διοργανικής συμφωνίας), πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο 
της διαδικασίας επικύρωσης και να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο·

23. προτείνει οι διατάξεις της Συνταγματικής Συνθήκης να ακολουθηθούν από τη σταθερή 
πρόοδο του προπαρασκευαστικού έργου για τη νέα Υπηρεσία, ενώ θα προβλέπεται η 
αποτελεσματική δημιουργία της μόνο μετά την επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης.
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