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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

De Commissie juridische zaken

1. is van mening dat het onderwerp van het verslag van de Commissie constitutionele zaken
niet de inhoud van de Grondwet mag zijn, waarover het Parlement met de resolutie van
12 januari 20051 reeds de gelegenheid heeft gehad zich te uiten, maar de methode van het 
openbaar debat in de Unie tijdens de denkfase; 

2. herhaalt haar mening die ze reeds geuit heeft met betrekking tot de voornoemde resolutie 
over de aspecten van de Grondwet die onder haar bevoegdheid vallen;

3. benadrukt hieromtrent dat het wat betreft de gebieden van de Commissie juridische zaken 
en vooral wat betreft de besluiten en procedures, alsook de structuur en functie van en de 
toegang tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zeer moeilijk is voor 
te stellen dat het uitstekende resultaat, dat de Grondwet aanbiedt, in een andere 
samenhang en met andere middelen zou kunnen worden bereikt;

4. is van mening dat het van rechtswege niet mogelijk is deel I van de Grondwet afzonderlijk 
in werking te laten treden, omdat deel I zonder een grondige aanpassing van de geldige
overeenkomsten hiermee niet verenigbaar is;

5. herinnert eraan dat de Grondwet het resultaat is van een ruime consensus waaraan de 
parlementen en regeringen van alle lidstaten alsook alle Europese instellingen hebben 
deelgenomen;

6. herinnert er eveneens aan dat er nog nooit een Europese overeenkomst met een dusdanige 
doorzichtigheid en in samenspraak met de burgermaatschappij, jongeren en met 
allterritoriale bestuursniveaus is uitgewerkt zoals het geval is geweest bij de Grondwet; 

7. herinnert eraan dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden reeds is voorzien in 
verklaring nr. 30 betreffende de bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa, die als volgt luidt: 

"De Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa twee jaar na de ondertekening ervan 
hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging 
hebben ondervonden, de Europese Raad de kwestie bespreekt."

8. is van mening dat de Raad vooruitgelopen is op de tenuitvoerlegging van de verklaring en 
het probleem heeft aangepakt door een denkfase in te lassen om de gerezen obstakels te 
overwinnen, terwijl de lidstaten die dit wensen het ratificatieproces kunnen voortzetten;

9. stelt voor als doelstelling van deze denkfase te streven naar een hernieuwde start van het 
  

1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
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constitutioneel project, via een breed openbaar debat dat het mogelijk moet maken een 
helderder, diepgaander en democratischer gedragen consensus met betrekking tot de 
grondwet te bereiken door oplossingen voor te stellen voor de problemen die goedkeuring 
van de tekst in de weg staan;

10. is ervan overtuigd dat een van de doelstellingen van de denkfase moet liggen in het 
bedenken hoe de Europese Unie het vertrouwen van de burgers kan herwinnen; is van 
oordeel dat voor het welslagen hiervan een doorlopend debat nodig is over de wijze 
waarop de EU haar prestaties kan verbeteren en kan bijdragen aan oplossingen voor de 
reële problemen van de bevolking;

11. wijst erop dat het Europees Parlement in haar resolutie over het toetredingsproces van 
Turkije heeft verklaard dat de totstandkoming van een Grondwet voor Europa een 
voorwaarde is voor elke volgende uitbreiding; en dat aan de opnamecapaciteit van de 
Europese Unie ook op het niveau van de Raad nu meer belang zal worden toegekend;

12. is van mening dat de denkfase en het debat middelen zijn om de resultaten van de 
Grondwet te consolideren en in geen geval dienen om de constitutionele tekst af te 
zwakken;

13. acht het noodzakelijk de denkfase te benutten om burgers van alle leeftijden en uit alle 
maatschappelijke en professionele geledingen grondiger te kunnen inlichten, niet alleen 
over de Grondwet zelf, maar ook over de momenteel geldende overeenkomsten die op dit 
ogenblik van doorslaggevende betekenis zijn voor de Europese Unie en die van kracht 
zullen blijven als de Grondwet niet in werking treedt;

14. acht het bovendien noodzakelijk tijdens de denkfase een gestructureerd, interactief en 
resultaatgericht debat te houden met onder anderen de Europese burgers, de civiele 
samenleving, de maatschappelijke partners, de nationale parlementen, de politieke partijen 
en de instellingen van de Unie; stelt daarom voor:

a) als basis voor het debat en beschouwingen een lijst met vragen en antwoorden op te 
stellen waarin de essentiële vragen en antwoorden over de Grondwet staan opgesomd.
Politieke partijen in de lidstaten, de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij en 
anderen die verantwoordelijkheid dragen dienen deze vragenlijst te gebruiken om 
zoveel mogelijke debatten te voeren; de vragenlijst moet ook op websites beschikbaar 
zijn;

b) te komen tot een representatief profiel van de meningen van burgers over de bijdrage 
van de Grondwet en de toekomst van de Unie aan de hand van opiniepeilingen 
(Eurobarometer);

c) in elke lidstaat een team in te zetten bestaande uit personen die aan deze debatten 
deelnemen en een verslag opstellen over de houding van de burgers in de betreffende 
lidstaat; leden van het Europees Parlement en de desbetreffende nationale parlementen 
kunnen hiervoor in aanmerking komen;

d) dat deze rapporteurs vervolgens in een gemeenschappelijke Europese Conferentie 
bijeen moeten komen en moeten proberen uit de nationale debatten conclusies te 
trekken;

15. meent dat, waar in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa suggesties 
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zijn gedaan die de EU zonder twijfel burgervriendelijker zouden maken, het werk hieraan 
moet worden voortgezet; verzoekt met name, de Raad, gezien de bevinding van de 
Europese Ombudsman in een speciaal verslag, dat de Raad zich schuldig maakt aan 
wanbeheer wanneer hij wetgeving in het geheim vaststelt, onmiddellijk de aanbevelingen 
van de Ombudsman na te leven;

16. stelt voor onderzoek te verrichten naar de kosten van een situatie zonder de Grondwet, 
betrekking hebbende op bestuur, democratie en doorzichtigheid, naar het voorbeeld van 
het onderzoek naar de "kosten van een niet-totstandkoming van Europa" dat toentertijd is 
ingesteld ter voorbereiding op de invoering van een Europese interne markt;

17. is van mening dat er tijdens het debat ook een oplossing moet worden gevonden voor de
problemen in Frankrijk en Nederland en dat er een manier moet worden gevonden om met 
deze referenda om te gaan zonder dat de bevolking in de lidstaten die de ontwerpgrondwet 
al hebben goedgekeurd, wordt teleurgesteld;

18. verzoekt het Britse en Oostenrijkse Voorzitterschap om te beginnen met de 
voorbereidingen voor de organisatie van de denkfase in de voorgestelde vorm.
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