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Pismo wystosowane przez Paolo Costę, przewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki do Jo 
Leinena, przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych dnia 17 października 2005 r.  

Tłumaczenie

Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość o przygotowaniu przez Komisję Spraw Konstytucyjnych 
sprawozdania dotyczącego okresu refleksji przyjętego po odrzuceniu projektu Konstytucji 
Europejskiej przez wyborców francuskich i holenderskich. W imieniu Komisji Transportu i 
Turystki pragnę przedstawić opinię w sprawie sprawozdania A. Duffa i J. Voggenhubera. 

Pochwalamy podjęcie przez Parlament wiodącej roli w dyskusji.  Państwa Członkowskie są 
podzielone w tej kwestii, a Komisja wydaje się wahać co do podjęcia takiej inicjatywy, więc to 
Parlament będący przedstawicielem ludów Europy powinien ponownie rozpocząć niniejszą 
debatę. W tym kontekście witamy z zadowoleniem wstępne pomysły sprawozdawców, które, 
mimo, że ambitne, kładą nacisk na konieczność przejrzystej struktury i harmonogramu debaty.  

Z punktu widzenia naszej komisji ważne jest, aby tworzenie konkretnej polityki było 
kontynuowane oraz wzmacniane, tam gdzie to jest możliwe.  Obywatele dwóch Państw 
Członkowskich wyrazili brak poparcia dla projektu Konstytucji Europejskiej, ale nie dla 
współpracy i integracji europejskiej - narzędzi służących rozwiązywaniu wspólnych problemów 
jako takich. 

Tymczasem instytucje europejskie powinny działać na rzecz przywrócenia zaufania publicznego 
dla projektu europejskiego.  Należałoby zapewnić lepszą komunikację, zwłaszcza w celu 
zwalczania fałszywego argumentu używanego przez słabych przywódców niektórych krajów, 
którzy oskarżają Brukselę za swe własne niepowodzenia. 
Jeszcze bardziej potrzeba nam zakończonych sukcesem działań w dziedzinach ważnych z punktu 
widzenia obywateli Europy. Instytucje europejskie powinny je prowadzić w celu zrealizowania 
swych celów strategicznych, pomimo faktu, że są zmuszone do korzystania przy tym z 
przestarzałych instrumentów, takich jak Traktat z Nicei. 

Ponadto powinniśmy przyznać, że istnieje potrzeba większej przejrzystości i uproszczenia w 
procesie podejmowania decyzji we wszystkich zainteresowanych instytucjach, tam gdzie to tylko 
możliwe, poprzez zwiększenie naszej bezpośredniej odpowiedzialności wobec obywateli i 
wyłączenie pośrednictwa rządów krajowych. Jako, że nasza komisja opiera się w pracy przede 
wszystkim na procedurze współdecyzji, sądzimy, że jest to element projektu konstytucji, który 
należy zachować w przyszłych projektach reform. 

(Zwrot grzecznościowy i podpis).


