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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A Jogi Bizottság 

1. úgy véli, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelentésének nem lehet tárgya az Alkotmány 
tartalma – amelyről a Parlamentnek a 2005. január 12-i állásfoglalásában1 már volt 
alkalma nyilatkozni –, hanem az Unióban folytatandó nyilvános vita módszere lehet a 
jelentés tárgya a mérlegelés időszakában;  

2. megismétli azon véleményét, amelyet a fent nevezett állásfoglalásban az Alkotmány –
saját illetékességi körébe tartozó – szempontjairól már kifejezésre juttatott;

3. ennek értelmében kiemelendő, hogy a Jogi Bizottságot érintő területeken, különösen a jogi 
aktusok és eljárások, valamint az Európai Bíróság struktúrája, működése és az Európai 
Bírósághoz való hozzáférés terén, nehezen elképzelhető, hogy azt a kimagasló eredményt, 
amelyet az Alkotmány nyújt, más összefüggésben és más eszközökkel el lehetne érni;

4. úgy véli, hogy jogi szempontokból nem lehetséges az, hogy csak az Alkotmány I. részét 
léptessék életbe, amely az érvényes szerződésekhez történő alapos igazítás nélkül nem 
összeegyeztethető e szerződésekkel; 

5. emlékeztet arra, hogy az Alkotmány egy széles alapon nyugvó konszenzus eredménye, 
amelyben valamennyi tagállam parlamentje és kormánya, valamint az összes európai 
intézmény részt vett;

6. emlékeztet arra is, hogy európai szerződést még soha nem készítettek olyan átlátható 
módon és a civil társadalommal, a fiatalokkal és a kormányok valamennyi területi 
szintjével folytatott olyan párbeszéd keretében, mint az Alkotmány esetében; 

7. emlékeztet arra, hogy arról a helyzetről, amelyben most vagyunk, az Európai Alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről szóló 30. sz. nyilatkozat már rendelkezik, 
és így hangzik: 

„A Konferencia megállapítja, hogy amennyiben az európai alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződés aláírásától számított két év elteltével azt a tagállamok négyötöde megerősítette, 
és egy vagy több tagállam nehézségekbe ütközik a megerősítés lebonyolításában, a 
kérdést az Európai Tanács elé terjesztik.”

8. úgy véli, hogy a Tanács megelőzte a nyilatkozat alkalmazását és úgy kezelte a problémát, 
hogy az akadályok elhárítása érdekében mérlegelési időszakot állapított meg, miközben 
szabad utat engedett a ratifikációt folytató tagállamoknak;

9. javasolja, hogy ennek a mérlegelési időszaknak a célja az alkotmányozási terv széles 

  
1 HL C 247 E, 2005.10.6., 88.o.
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nyilvánosság körében folytatandó vitán keresztüli felelevenítése legyen, amely a szöveg 
elfogadását gátló problémák megoldására irányuló javaslatokon keresztül az 
alkotmányszerződést övező egyetértés előmozdítását, elmélyítését és demokratizálását 
tenné lehetővé;

10. meg van győződve arról, hogy a mérlegelési időszaknak az is célja kell legyen, hogy 
hogyan szerezze vissza az Európai Unió az állampolgárok bizalmát; úgy véli, hogy a siker 
érdekében vitát kell folytatni arról is, hogy hogyan fokozza az EU a teljesítményét, és 
hogyan járuljon hozzá az emberek valós problémáinak megoldásához;

11. utal arra, hogy az Európai Parlament a Törökország csatlakozási folyamatáról szóló 
állásfoglalásában kitartott amellett, hogy egy Európai Alkotmány létrejötte az előfeltétele 
minden további bővítésnek, és hogy a Tanács szintjén is nagyobb jelentőséget 
tulajdonítottak az Európai Unió felvevőképességének;

12. úgy véli, hogy a mérlegelés időszaka és a vita arra kell, hogy szolgáljon, hogy 
megszilárdítsa az Alkotmány vívmányait és semmi esetre se gyöngítse meg az 
Alkotmányt;

13. szükségesnek tartja, hogy a mérlegelés időszakát arra használják fel, hogy a különböző 
korú, foglalkozású és szociális helyzetű polgároknak nyújtott tájékoztatást intenzívebbé 
tegyék nem csupán magáról az Alkotmányról, hanem a jelenleg hatályos szerződésekről 
is, amelyek az Európai Unió számára jelenleg mértékadóak és továbbra is hatályosak 
maradnak, ha az Alkotmány nem lép hatályba;

14. ezenkívül szükségesnek tartja, hogy a mérlegelés időszakában strukturált, interaktív és 
eredményorientált vitát folytassanak többek között az európai polgárokkal, a civil 
társadalommal, a szociális partnerekkel, a nemzeti parlamentekkel,a politikai pártokkal és 
az uniós intézményekkel; e célból az alábbiakat javasolja:

a) a vita és a közvélemény-kutatás alapjául hozzanak létre egy kérdésekből és 
válaszokból álló listát, amely tartalmazza az Alkotmányra vonatkozó lényeges 
kérdéseket és válaszokat, és amelynek alapján a tagállami politikai pártok, a civil 
társadalom képviselői és más felelős személyek minél több vitát folytathatnak, 
továbbá amelyet weboldalakon is használni fognak;

b) közvélemény-kutatási módszerekkel (EUROBAROMETER) készítsék el a polgárok 
az Alkotmány vívmányairól és az Unió jövőjéről alkotott véleményeinek reprezentatív 
profilját;

c) valamennyi tagállamban alkalmazzanak olyan személyekből álló csapatokat, akik 
ezeket a vitákat megszervezik és jelentést készítenek a tagállamuk polgárainak 
véleményéről; az ilyen előadók szerepkörét az Európai Parlament és az egyes nemzeti 
parlamentek képviselői tölthetnék be; 

d) ezeket az előadókat ezután hívják össze egy közös európai konferenciára és 
próbáljanak meg közös végkövetkeztetéseket levonni a nemzeti vitákból;

15. úgy véli, hogy ahol az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben olyan 
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javaslatok szerepeltek, amelyek minden kétséget kizáróan polgárbarátibbá tennék az 
Európai Uniót, ezeket tovább kell fejleszteni, különösen miután az európai ombudsman 
különjelentésében megállapította, hogy a Tanács hivatali visszásságot követ el akkor, 
amikor titokban törvénykezik, felszólítja a Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen eleget 
az ombudsman ajánlásának;

16. javasolja, hogy készítsenek egy tanulmányt az Alkotmány nélküli helyzet költségeiről a 
kormányzás, a demokrácia és az átláthatóság tekintetében, ahhoz a tanulmányhoz 
hasonlóan, amelyet annak idején az egységes európai belső piac létrehozásának 
előkészítése tekintetében „Európa meg nem valósításának költségeiről” készítettek;

17. úgy véli, hogy a vita tárgyát kellene képeznie annak is, hogy hogyan lehet megoldani a 
franciaországi és a hollandiai problémákat, és hogyan lehet kezelni ezeket a 
népszavazásokat anélkül, hogy becsapnánk Európa azon lakosságát, amely az 
alkotmánytervezetet már elfogadta;

18. felhívja a brit és az osztrák elnökséget, hogy a javasolt formában kezdje meg a mérlegelés 
időszaka megszervezésének előkészületeit.
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