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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

1. είναι της γνώμης ότι αντικείμενο της έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
δεν πρέπει να είναι το περιεχόμενο του Συντάγματος, για το οποίο το Κοινοβούλιο είχε 
ήδη την ευκαιρία να τοποθετηθεί στο ψήφισμά του με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 20051, 
αλλά η μέθοδος της δημόσιας συζήτησης στην Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
περισυλλογής·

2. επαναλαμβάνει την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει σε σχέση με το προαναφερθέν 
ψήφισμα για τις πτυχές του Συντάγματος που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων του·

3. υπογραμμίζει σ' αυτό το πλαίσιο ότι ως προς τους τομείς που αφορούν την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, ιδίως τις νομοθετικές πράξεις και διαδικασίες, καθώς και τη δομή, τη 
λειτουργία και την πρόσβαση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το εξαίρετο αποτέλεσμα που προσφέρει το Σύνταγμα 
θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός άλλου πλαισίου και με διαφορετικά μέσα·

4. είναι της γνώμης ότι δεν είναι εφικτό, από νομική άποψη, να τεθεί σε ισχύ χωριστά μόνο 
το μέρος Ι του Συντάγματος, το οποίο δεν είναι συμβατό με τις ισχύουσες Συνθήκες, αν 
δεν γίνει συστηματική προσαρμογή τους·

5. υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα είναι αποτέλεσμα ευρείας συναίνεσης στην οποία 
συμμετείχαν τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών και όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

6. υπενθυμίζει επίσης ότι καμία ευρωπαϊκή συνθήκη εκτός από το Σύνταγμα δεν 
εκπονήθηκε με τέτοια διαφάνεια και με τέτοιο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με 
τους νέους και με όλα τα εδαφικά κυβερνητικά επίπεδα·

7. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, προβλέπεται ήδη στη 
δήλωση αριθ. 30 σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης, η οποία αναφέρει:

«Η Διάσκεψη σημειώνει ότι, εάν μετά από παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της 
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, τα τέσσερα πέμπτα των κρατών 
μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέμα υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.»

8. είναι της γνώμης ότι το Συμβούλιο προέτρεξε της εφαρμογής της δήλωσης και 
αντιμετώπισε το πρόβλημα αποφασίζοντας να θεσπίσει μία περίοδος προβληματισμού 

  
1 ΕΕ C 247 E της 6. 10.2005, σ. 88.
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για να παρακαμφθούν τα εμπόδια, επιτρέποντας ωστόσο στα κράτη μέλη που το 
επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία επικύρωσης·

9. προτείνει αυτή η περίοδος προβληματισμού να έχει ως στόχο να αναθερμάνει τη 
διαδικασία έγκρισης του Σχεδίου Συντάγματος μέσω μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης
που θα επιτρέψει την αποσαφήνιση, την εμβάθυνση και τον εκδημοκρατισμό της 
συναίνεσης για το Σύνταγμα, προτείνοντας λύσεις ικανές να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες αποδοχής που προκαλεί το κείμενο·

10. εκφράζει την πεποίθηση ότι ένας από τους στόχους της περιόδου προβληματισμού πρέπει 
να είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτό 
είναι αναγκαίος ο συνεχής διάλογος σχετικά με το πώς η ΕΕ θα ενισχύσει την 
αποδοτικότητά της και πώς θα μπορέσει να συμβάλει στην επίλυση των ουσιαστικών 
προβλημάτων των πολιτών·

11. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για τη διαδικασία 
προσχώρησης της Τουρκίας σημειώνει πως η θέσπιση ευρωπαϊκού Συντάγματος 
αποτελεί προϋπόθεση κάθε περαιτέρω διεύρυνσης και ότι και σε επίπεδο Συμβουλίου 
δόθηκε τώρα αυξημένη σημασία στην ικανότητα απορρόφησης νέων μελών εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. είναι της γνώμης ότι η περίοδος περισυλλογής και συζήτησης θα πρέπει να έχουν ως 
στόχο την παγίωση των επιτευγμάτων του Συντάγματος και σε καμία περίπτωση την 
αποδυνάμωση του κειμένου του·

13. θεωρεί αναγκαίο να αξιοποιηθεί η περίοδος περισυλλογής για να εντατικοποιηθεί η 
ενημέρωση των πολιτών κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικο-επαγγελματικής ομάδας, όχι 
μόνο για το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά και για τις ισχύουσες συνθήκες που αποτελούν τώρα 
βασικό γνώμονα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν σε 
περίπτωση που δεν θα τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα·

14. θεωρεί επιπλέον αναγκαίο να διεξαχθεί κατά την περίοδο περισυλλογής ένας 
διαρθρωμένος, διαδραστικός και λυσιτελής διάλογος με τους ευρωπαίους πολίτες, την 
κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τα εθνικά κοινοβούλια, τα πολιτικά 
κόμματα και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, και για τον σκοπό αυτόν προτείνει:

α) να συνταχθεί ως βάση για συζήτηση και μελέτη ένας κατάλογος ερωταπαντήσεων 
όπου θα απαριθμούνται τα ουσιαστικά ερωτήματα και οι απαντήσεις που αφορούν 
το Σύνταγμα, επί τη βάσει του οποίου πρέπει τα πολιτικά κόμματα στα κράτη μέλη, 
οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι υπεύθυνοι να διεξαγάγουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις και το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και 
σε ιστοσελίδες,

β) να διαπιστωθεί με μεθόδους δημοσκόπησης (Ευρωβαρόμετρο) μία 
αντιπροσωπευτική εικόνα των απόψεων των πολιτών σχετικά με τα οφέλη του 
Συντάγματος και το μέλλον της Ένωσης,

γ) να οριστεί σε κάθε κράτος μέλος μία ομάδα προσώπων που θα διεξάγει αυτές τις 
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συζητήσεις και θα εκπονεί έκθεση σχετικά με τη στάση των πολιτών στο εκάστοτε 
κράτος μέλος· οι εισηγητές μπορούν να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του εκάστοτε εθνικού κοινοβουλίου·

δ) να συναντηθούν στη συνέχεια αυτοί οι εισηγητές σε κοινή ευρωπαϊκή διάσκεψη και 
να προσπαθήσουν να συναγάγουν κοινά συμπεράσματα από τις συζητήσεις σε 
εθνικό επίπεδο·

15. θεωρεί όπου υπήρξαν προτάσεις στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης που θα καθιστούσαν αναμφισβήτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο φιλική 
προς τους πολίτες, πρέπει να συνεχισθεί το έργο πάνω σε αυτές και ιδίως, δεδομένης της
διαπίστωσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε μία Ειδική Έκθεση ότι το Συμβούλιο 
ασκεί κακή διαχείριση όταν νομοθετεί με μυστικό τρόπο, καλεί το Συμβούλιο να 
ανταποκριθεί αμέσως στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή·

16. προτείνει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το κόστος που θα έχει μία κατάσταση χωρίς 
το Σύνταγμα, η οποία θα αναφέρεται στη διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τη 
διαφάνεια, παρόμοια με τη μελέτη που είχε εκπονηθεί παλαιότερα για την προετοιμασία 
της δημιουργίας μίας ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με θέμα «Κόστος της μη 
πραγματοποίησης της Ευρώπης»·

17. θεωρεί ότι πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο της συζήτησης το πώς μπορούν να 
λυθούν τα προβλήματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και πώς μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα δημοψηφίσματα χωρίς να εξαπατηθούν οι πολίτες των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ήδη εγκρίνει το σχέδιο Συντάγματος·

18. καλεί τη Βρετανική και την Αυστριακή Προεδρία να αρχίσουν τις προετοιμασίες για την 
οργάνωση της περιόδου περισυλλογής με τη μορφή που προτάθηκε.
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