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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A Comissão dos Assuntos Jurídicos

1. Considera que o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais não deve ter por 
objecto o conteúdo da Constituição, sobre o qual o Parlamento já teve oportunidade de se 
pronunciar na sua resolução de 12 de Janeiro de 20051, mas sim o método de debate 
público na União durante o período de reflexão;

2. Reitera a sua opinião, já manifestada no âmbito desta resolução, nomeadamente no que 
toca aos aspectos da Constituição que se inscrevem na sua área de competências;

3. Sublinha, neste contexto, que, nas áreas que dizem respeito à Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, designadamente os actos jurídicos e procedimentos, bem como a estrutura, o 
funcionamento e o acesso ao Tribunal de Justiça Europeu, é difícil conceber que a 
excelente solução proporcionada pela Constituição possa ser alcançada noutro contexto e 
com outros meios;

4. Considera que, do ponto de vista jurídico, não é possível a entrada em vigor parcial da 
Constituição, designadamente da sua Parte I, na medida em que esta não é compatível 
com os Tratados em vigor sem uma adaptação profunda dos mesmos; 

5. Recorda que a Constituição é o resultado de um amplo consenso alcançado com a 
participação dos parlamentos e governos de todos os Estados-Membros, bem como de 
todas as Instituições comunitárias;

6. Lembra ainda que nunca antes um Tratado europeu foi elaborado com semelhante 
transparência e em diálogo constante com a sociedade civil, a juventude e todos os níveis 
territoriais dos governos como foi o caso do presente projecto de Constituição;

7. Recorda que a situação actual já se encontra prevista na Declaração n.º 30 relativa à 
ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, que tem o seguinte 
teor: 

"A Conferência regista que se, decorrido um prazo de dois anos a contar da data de 
assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, quatro quintos 
dos Estados-Membros o tiverem ratificado e um ou mais Estados-Membros tiverem 
deparado com dificuldades em proceder a essa ratificação, o Conselho Europeu 
analisará a questão."

8. Considera que o Conselho antecipou a execução da declaração e deu resposta ao problema 
decidindo instituir um período de reflexão para remover os obstáculos, permitindo 
simultaneamente a continuação do processo de ratificação pelos Estados-Membros que 

  
1 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
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desejem fazê-lo;

9. Propõe que esta fase de reflexão tenha por objectivo relançar o projecto constitucional por 
meio de um amplo debate público que permita clarificar, aprofundar e democratizar o 
consenso sobre  a Constituição, propondo soluções para responder às dificuldades de 
aceitação levantadas pelo texto;

10. Está convencido de que um dos objectivos do período de reflexão deve ser determinar de 
que forma a União Europeia pode reconquistar a confiança dos cidadãos; crê que, para que 
tal seja possível, é necessário um debate permanente sobre a forma de a UE melhorar o 
seu desempenho e contribuir para resolver os problemas reais dos cidadãos;

11. Refere que, na sua resolução sobre o processo de adesão da Turquia, o Parlamento 
Europeu registou que a adopção de uma Constituição Europeia constitui uma condição 
essencial para os próximos alargamentos e que a questão da capacidade de acolhimento da 
União Europeia tem merecido maior significado, inclusivamente ao nível do Conselho;

12. É de opinião que o período de reflexão e o debate devem servir para consolidar as 
conquistas da Constituição e, de nenhuma forma, para enfraquecer o texto da 
Constituição;

13. Entende que o período de reflexão deve ser aproveitado para intensificar as acções de 
informação destinadas aos cidadãos de todas as idades e meios socioprofissionais, não só 
sobre a Constituição em si, mas também sobre os actuais Tratados, que, por ora, regem a 
União Europeia e permanecerão em vigor, caso a Constituição não seja aprovada;

14. Considera ainda necessário que, durante o período de reflexão, seja conduzido um debate 
estruturado, interactivo e orientado para resultados com, nomeadamente, os cidadãos 
europeus, a sociedade civil, os parceiros sociais, os parlamentos nacionais, os partidos 
políticos e as instituições da União; propõe para este efeito:

a) a elaboração de uma lista de perguntas e respostas com as questões e respostas 
essenciais sobre a Constituição, que deve servir de base para o debate e os inquéritos; 
com a ajuda deste questionário, os partidos políticos nos Estados-Membros, os 
representantes da sociedade civil e outros responsáveis devem conduzir o maior 
número possível de debates; o mesmo questionário deve também ser utilizado em 
sítios da Internet;

b) a elaboração de um perfil representativo das opiniões dos cidadãos sobre as vantagens 
da Constituição e o futuro da União, recorrendo, para o efeito, ao método das 
sondagens de opinião (EUROBARÓMETRO);

c) a constituição de equipas em todos os Estados-Membros que promovam os referidos 
debates e elaborem um relatório sobre as atitudes dos cidadãos no respectivo 
Estado-Membro; os relatores poderão ser deputados do Parlamento Europeu e dos 
respectivos parlamentos nacionais; 

d) a realização de uma conferência europeia conjunta que reúna todos os relatores com o 
objectivo de tentarem retirar conclusões comuns dos debates nacionais; 

15. Considera que as partes do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa que 
aproximam, sem sombra de dúvida, a União Europeia dos seus cidadãos devem continuar 
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a ser exploradas e, em particular, atendendo a que o Provedor de Justiça europeu declara 
num relatório especial que o Conselho dá provas de má administração quando decide à 
porta fechada, apela ao Conselho para que acate imediatamente as recomendações do 
Provedor de Justiça;

16. Propõe a elaboração de um estudo sobre os custos da não-adopção da Constituição ao 
nível da governação, da democracia e da transparência, à semelhança do estudo sobre os 
"custos da não-Europa" que na devida altura foi realizado com vista a preparar a criação 
de um mercado único europeu;

17. É de opinião que o debate também deverá tentar encontrar soluções para os problemas em 
França e nos Países Baixos, definindo uma abordagem aos referendos realizados nesses 
países, sem defraudar os povos europeus que já ratificaram o projecto de Constituição;

18. Convida as Presidências britânica e austríaca a iniciarem, da forma proposta, os 
preparativos com vista à organização do período de reflexão.
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