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Carta endereçada em 17 de Outubro de 2005 pelo Deputado Paolo Costa, Presidente da Comissão 
dos Transportes e do Turismo, ao Deputado Jo Leinen, Presidente da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais

Tradução

Caro colega,

Foi com prazer que tive conhecimento de que a comissão que preside tenciona elaborar um relatório 
sobre o período de reflexão, acordado na sequência da rejeição do projecto de Constituição Europeia 
pelos eleitores em França e nos Países Baixos. Em nome da Comissão TRAN, gostaria de lhe 
transmitir a nossa posição sobre o relatório dos Deputados Duff e Voggenhuber.

Regozijamo-nos com o facto de o Parlamento tomar a iniciativa nesse debate. Tendo em conta o 
facto de que os Estados-Membros têm posições diferentes a respeito dessa questão e que a Comissão 
parece hesitar em assumir a iniciativa, o Parlamento, que representa os povos da Europa, deveria 
relançar o debate. A este propósito, acolhemos com satisfação as ideias preliminares dos relatores da 
Comissão AFCO que, embora ambiciosas, têm o mérito de salientar a necessidade de uma estrutura 
e um calendário definidos para o debate em questão.

No modo de ver da nossa comissão, é importante que se possa dar continuidade à elaboração de 
políticas concretas e reforçá-las, na medida do possível. Os cidadãos de dois Estados-Membros 
manifestaram a sua desaprovação do projecto de Constituição Europeia, mas não da cooperação e 
integração europeias enquanto instrumentos para resolver problemas comuns.

Entretanto, as Instituições europeias devem empenhar-se a fim de restaurar a confiança do público 
no projecto europeu. Uma melhor comunicação é necessária, especialmente para refutar o falso 
argumento utilizado por dirigentes nacionais primários que lançam sobre Bruxelas a culpa pelos seus 
próprios falhanços.

Aquilo de que mais necessitamos, no entanto, é de empreender acções eficazes nos domínios que são 
significativos para os cidadãos da Europa. As Instituições europeias deveriam agora esforçar-se por 
alcançar os seus objectivos estratégicos, em que pese o facto de se verem, por enquanto, forçados a 
utilizar instrumentos desactualizados, como o Tratado de Nice.

Em segundo lugar, deveríamos reconhecer a necessidade de uma maior transparência e de uma 
simplificação do processo de tomada de decisões em todas as Instituições em causa, reforçando tanto 
quanto possível a nossa responsabilidade directa perante os cidadãos, sem passar pelos governos 
nacionais. Sendo uma comissão que utiliza sobretudo o procedimento de co-decisão nos seus 
trabalhos, pensamos que este é um elemento do projecto de Constituição que deve ser preservado em 
eventuais propostas de reforma que venham a se apresentadas no futuro.
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