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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att föremålet för betänkandet från utskottet för konstitutionella 
frågor inte skall vara innehållet i konstitutionen som Europaparlament redan yttrade sig 
om i sin resolution av den 12 januari 20051, utan att det skall vara metoden för den öppna 
debatten i unionen under perioden av eftertanke.

2. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt som redan uttrycktes i ovan nämnda 
resolution om konstitutionen, vilken var uppdelad i olika behörighetsområden.

3. I detta sammanhang bör det betonas att det är svårt att föreställa sig att de omfattande 
resultat som konstitutionen leder till skulle kunna uppnås på andra sätt på de områden som 
utskottet för rättsliga frågor berörs av, i synnerhet när det gäller rättsakter och förfaranden, 
struktur, funktion och tillgång till Europeiska gemenskapernas domstol.

4. Europaparlamentet anser att det från rättslig synpunkt inte är möjligt att endast låta del I i 
konstitutionen träda i kraft, eftersom den inte är förenlig med fördragen om inte en 
omfattande revidering av dem görs.

5. Europaparlamentet erinrar om att konstitutionen är resultatet av en bred konsensus som 
alla medlemsstaternas parlament och regeringar samt alla EU-institutioner var delaktiga i.

6. Europaparlamentet erinrar även om att inget gemenskapsfördrag någonsin har varit 
föremål för så mycket insyn och en sådan omfattande dialog med medborgarna, 
ungdomarna och alla beslutsfattande nivåer i medlemsstaterna vid utarbetandet som 
konstitutionen.

7. Europaparlamentet erinrar om att den situation som vi nu befinner oss i redan har 
förutsetts i förklaring nr 30 i ratificeringen av fördraget om en konstitution för Europa, 
vilken lyder enligt följande:

”Konferensen noterar att om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat 
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa inom en period på två år efter 
undertecknandet av Fördraget och en eller flera medlemsstater har stött på problem 
med ratificeringen, skall Europeiska rådet ta upp frågan.”

8. Europaparlamentet anser att rådet föregripit tillämpningen av förklaringen och behandlat 
problemet genom att besluta om en period av eftertanke för att undanröja hindren, 
samtidigt som de medlemsstater som så önskar får fortsätta ratifikationsprocessen.

9. Europaparlamentet föreslår att målet med perioden av eftertanke skall vara att skapa en 
nystart för konstitutionsförslaget genom en bred offentlig debatt som kan göra det möjligt 
att klargöra, fördjupa och demokratisera samförståndet kring konstitutionen genom att 
föreslå svar som syftar till att lösa de problem som hindrar ett godkännande av texten.

  
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
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10. Europaparlamentet är övertygat om att ett mål med perioden för eftertanke måste vara att 
fundera över hur Europeiska unionen kan återfå medborgarnas förtroende. Om det skall 
lyckas behövs en ständigt pågående debatt om hur EU kan förbättra sina resultat och hur 
det kan bidra till att lösa folks verkliga problem.

11. Europaparlamentet hänvisar till att det i sin resolution om anslutningsförfarandet för 
Turkiet fastslog att tillkomsten av en konstitution för Europa är en förutsättning för all 
fortsatt utvidgning och att Europeiska unionens möjlighet att ta emot nya medlemmar nu 
även får ökad betydelse inom rådet.

12. Europaparlamentet anser att syftet med perioden av eftertanke och debatten under den bör 
vara att konsolidera förbättringarna av konstitutionen och att inte på något sätt försvaga 
texten i konstitutionen.

13. Europaparlamentet anser att perioden av eftertanke måste användas till att intensifiera 
spridningen av information till medborgarna, i alla åldrar och alla yrkesmiljöer, inte bara 
om konstitutionen i sig, utan också om de nu gällande fördragen som för närvarande är 
avgörande för Europeiska unionen och kommer att fortsätta att gälla om inte 
konstitutionen träder i kraft.

14. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att under perioden av eftertanke också föra 
en strukturerad, interaktiv och resultatorienterad debatt med bland andra 
EU-medborgarna, det civila samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella 
parlamenten, de politiska partierna och EU:s institutioner, och föreslår därför:

a) att en lista med frågor och svar utarbetas som utgångspunkt för debatten och samrådet; 
där de viktigaste frågorna och svaren om konstitutionen räknas upp, och med 
utgångspunkt från denna lista bör de politiska partierna, företrädare för medborgarna 
och andra ansvariga föra så många diskussioner som möjligt och listan bör också 
läggas ut på webbplatser,

b) att en representativ profil för medborgarnas åsikter om konstitutionens betydelse och 
EU:s framtid lyfts fram genom metoder för opinionsundersökningar (Eurobarometer),

c) att en grupp i varje medlemsstat sätts samman bestående av personer som 
argumenterar vid dessa diskussioner och utarbetar en rapport om medborgarnas 
inställning i medlemsstaten; ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella 
parlamenten kan fungera som sådana rapportörer,

d) att dessa rapportörer sedan träffas vid en gemensam EU-konferens och försöker dra 
slutsatser av de nationella debatterna.

15. Europaparlamentet anser att det fanns förslag i fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa som utan tvekan skulle göra EU mer medborgarvänligt. 
Arbetet med dessa bör fortsätta, bland annat genom följande:
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a) Europeiska ombudsmannen har i en särskild rapport kommit fram till att rådet gör 
sig skyldigt till administrativa missförhållanden när det lagstiftar i hemlighet, och 
Europaparlamentet uppmanar därför rådet att omedelbart efterleva 
ombudsmannens rekommendationer.

16. Europaparlamentet föreslår att en undersökning skall genomföras om kostnaderna för en 
situation utan konstitution med avseende på styrning, demokrati och öppenhet, liknande 
den undersökning som genomfördes under förberedelserna för inrättandet av en inre 
europeisk marknad vilken benämndes ”Cost of Non-Europe” [Kostnaderna för den 
ofullbordade integrationen i Europa].

17. Europaparlamentet anser att föremål för debatten även bör vara hur man skall lösa 
problemen i Frankrike och Nederländerna och hur man kan hantera folkomröstningarna 
utan att de delar av Europas befolkning som redan har antagit utkastet till konstitution
känner sig lurade.

18. Europaparlamentet uppmanar de brittiska och österrikiska ordförandeskapen att anta 
förberedelserna för utformningen av perioden av eftertanke i den form som föreslås.
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