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SUGGESTIES 

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

Het proces van ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

1. waarschuwt ertegen om in afwachting van de ratificatie van het Constitutioneel verdrag de 
nieuwe Verdragsbepalingen geheel of gedeeltelijk goed te keuren (bijvoorbeeld via het 
middel van de voorlopige toepassing als bedoeld in artikel 25 van het Verdrag van Wenen 
inzake het Verdragenrecht van 23 mei 1969, of via een ad hoc te sluiten interinstitutioneel 
akkoord), dit vanwege de constitutionele ambitie van het Verdrag en het feit dat dit zou
kunnen worden opgevat als een poging om de wens van de bevolking te omzeilen in die 
landen die het Constitutioneel verdrag nog niet hebben geratificeerd;

2. is van mening dat pogingen om het Constitutioneel verdrag opnieuw te onderhandelen
evenmin doel treffen, omdat het Verdrag reeds de meest evenwichtige oplossing 
weerspiegelt die men tijdens de onderhandelingen heeft kunnen bereiken, zowel binnen de 
Europese Conventie als tijdens de latere intergouvernementele conferentie, en in die vorm 
wel degelijk door meer dan de helft van de lidstaten reeds is geratificeerd;

3. onderschrijft derhalve de opvatting dat iedere lidstaat het ratificatieproces in zijn eigen 
tempo moet voortzetten en dat het Constitutioneel verdrag als geheel pas ten uitvoer kan 
worden gelegd wanneer de ratificatie in overeenstemming met het nieuwe Verdrag is 
voltooid;

4. stelt voor dat het Europees Parlement zo snel mogelijk parallel aan het ratificatieproces 
een "Europese burgers eerst"-initiatief introduceert en coördineert, met het doel om op 
proactieve wijze in te gaan op de actuele bezorgdheden en wensen van de Europese 
burgers in verband met de EU; is van mening dat een dergelijk initiatief de instellingen in 
staat zou stellen op Europees niveau een positieve opstelling te bevorderen, waardoor de 
nationalistische benadering, die zo vaak het Europese debat heeft gedomineerd, kan 
worden vermeden; onderstreept dat een dergelijk verreikend initiatief kan en moet worden 
opgezet op grond van de bestaande verdragen, omdat uitsluitend politieke consensus 
vereist is;

5. beveelt aan in een dergelijk initiatief regelingen op te nemen zoals (zonder beperking):

a) een algemeen debat over de koers van de verschillende Europese beleidsterreinen, te 
houden aan het begin van ieder jaar in het Europees Parlement, waaraan alle 
regeringshoofden of hun vertegenwoordigers alsmede leden van de Europese Commissie 
deelnemen,

b) uitgebreide publieke debatten in de nationale parlementen over de Europese 
initiatieven die het meeste leven bij de Europese burgers, zoals terrorismebestrijding, 
uitbreiding, immigratie, het sociale model, enz., liefst gecombineerd tot een speciale "dag 
van het Europese debat", die eventueel gelijktijdig in alle nationale parlementen kan 
worden gehouden,



PE 362.640v02-00 4/7 PA\582132NL.doc

NL

c) een grotere participatie van de Europese hoofdrolspelers, zoals de leden van het 
Europees Parlement, Commissieleden en hoge ambtenaren van de diverse Europese 
instellingen, in nationale en regionale debatten om beter uit te leggen waar de Europese 
Unie zich echt mee bezighoudt en om feedback te verkrijgen aangaande mogelijke 
verbeteringen,

d) het opzetten van "nationale en Europese burgerfora" waar ieder aspect van het 
dagelijks leven in de Unie op openhartige wijze wordt bediscussieerd,

e) voorafgaand aan de invoering van alle belangrijke wetgeving of besluiten moet een 
beoordeling worden gemaakt van het te verwachten effect op het dagelijks leven van de 
burgers en van de wijze waarop de betrokken wetgeving rekening houdt met hun 
bezorgdheden en wensen,

f) de totstandbrenging van een "Europese burgerlijke en democratische ruimte" op basis 
van het Handvest van de grondrechten van de Unie en het wetgevingspakket dat voor de 
ontwikkeling daarvan nodig is,

g) een onmiddellijke versterking van het democratisch gehalte en de openheid van het 
Europese besluitvormingsproces door de bevordering van het in de Grondwet opgenomen 
initiatief voor het houden van Europese referenda, het openstellen van alle 
beraadslagingen en stemmingen in de Raad van Ministers voor het publiek, en invoering 
van de eveneens opgenomen waarschuwingsprocedure voor de nationale parlementen ten 
aanzien van het subsidiariteitsbeginsel; 

6. herinnert eraan dat het integratieproces van de Europese Unie per definitie een 
doorlopende zaak is, en is daarom van mening dat de herzieningsprocedure voor het 
Constitutioneel verdrag uiteraard moet worden gestart zodra het huidige ratificatieproces 
is voltooid en het nieuwe Verdrag van kracht is, om in het nieuwe Verdrag die bepalingen 
te kunnen opnemen die noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de thans en in de 
toekomst door de Europese burgers geuite wensen en bezorgdheden;

7. onderstreept echter dat de ervaring met het huidige ratificatieproces laat zien dat de 
procedure voor toekomstige herzieningen van de bestaande verdragen, waaronder het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, niet meer de vorm moet hebben 
van een intergouvernementele conferentie, maar veeleer het model moet volgen van een 
open Europese Conventie, die niet wordt bestuurd vanuit of door een individuele regering 
of land, en waarvan de samenstelling zodanig wordt gewijzigd dat een zwaar 
doorwegende stem toekomt aan vertegenwoordigers van de nationale parlementen en de 
civiele samenleving; de daaruit resulterende overeenkomst moet vervolgens worden 
onderworpen aan een in alle lidstaten tegelijkertijd te houden pan-Europees referendum;
bij een dergelijk referendum zou voor ratificatie een minimaal quorum vereist moeten zijn
in de vorm van een meerderheid van de Europese bevolking en van de lidstaten, zowel 
naar opkomst als naar het aantal voorstemmen;

8. is van mening dat indien een wijziging van de huidige regel van eenparigheid voor
herziening van de verdragen wordt afgewezen en /of indien de latere inwerkingtreding van 
het Constitutioneel verdrag op hindernissen stuit, die lidstaten die wel willen doorgaan de 
resulterende impasse weliswaar zouden kunnen vermijden door de bestaande verdragen op 
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te zeggen en een nieuwe constitutionele Unie op te bouwen; is echter van mening dat die 
weg uitsluitend als laatste redmiddel moet worden beschouwd gezien de juridische,
politieke en institutionele complexiteit, evenals de onvermijdelijke verzwakking van het 
totale Europese integratieproces die zij tot gevolg zou hebben;

In de tussentijd zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande verdragen 

9. is van mening dat de denkpauze over het ratificatieproces van het Constitutioneel verdrag,
waartoe de Europese Raad van Brussel op 16–17 juni 2005 heeft besloten, een goede 
gelegenheid is om de rol van de diverse organen nog eens tegen het licht te houden, zowel 
met betrekking tot het externe optreden van de Unie als geheel als met betrekking tot het 
GBVB; is van mening dat ook op grond van de bestaande verdragen snel aanzienlijke 
verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht op het gebied van samenhang,
zichtbaarheid en doelmatigheid op bepaalde gebieden die een reële toegevoegde waarde 
op Europees niveau zouden kunnen opleveren;

10. herinnert er in dit verband aan dat er volgens de laatste Eurobarometer in alle lidstaten 
publieke steun bestaat (bijna 69 %) voor een grotere rol van de Unie in de externe 
betrekkingen en dat de bepalingen van de nieuwe grondwet die hierover gaan tijdens het 
ratificatieproces niet ter discussie hebben gestaan; onderstreept derhalve dat het GBVB 
ook een belangrijke rol kan vervullen voor de positieversterking van het Europese project 
in de publieke opinie;

11. stelt derhalve voor dat tijdens de denkpauze de prioriteit wordt gegeven aan een beperkt 
aantal terreinen die beter aansluiten bij de wensen en bezorgdheden van de Europese 
burgers en hun verwachtingen van de rol die de Unie op het internationale vlak speelt,
zoals het Europees nabuurschapsbeleid, de menselijke veiligheid en de bestrijding van het 
terrorisme, en de bijdrage van de Unie aan de armoedebestrijding en een betere 
economische en duurzame ontwikkeling in een geglobaliseerde wereld;

12. adviseert de Commissie in dit verband dringend met voorstellen te komen voor de 
genoemde prioriteitsgebieden en een beter gebruik te maken van de enorme 
mogelijkheden die de politieke, commerciële, economische en financiële instrumenten en 
beleidsvormen van de eerste pijler van de bestaande verdragen als geheel reeds bieden, 
waardoor deze een aanzienlijke 'zachte macht' vormen, die binnen de bevoegdheid van de 
Gemeenschap valt en kan bijdragen aan de doelstellingen van de Unie in de internationale 
betrekkingen;

13. beveelt in dit verband aan dat de Commissie een veel samenhangender en proactievere 
benadering van het externe optreden ontwikkelt en meer en beter gebruik maakt van haar 
belangrijke rol in het kader van de tweede pijler van de bestaande verdragen, bijvoorbeeld 
door nadrukkelijker gebruik te maken van haar initiatiefrecht op het gebied van het 
GBVB, en zich te richten op bepaalde kwesties waar de Europese opinie heldere actie 
verwacht;

14. onderstreept dat er ook nog onbenutte kansen liggen voor optreden zowel in het kader van 
de eerste als de tweede pijler, zoals in de politieke dialoog met derde landen en regio's, in 
een proactiever optreden in de betrekkingen met internationale organisaties en in een 
flexibeler en dynamischer gebruik van het netwerk van delegaties van de Commissie, dat 
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zonder enige twijfel een van de doelmatigste en best geïnformeerde buitenlandse diensten 
ter wereld is;

15. herinnert er in dit verband aan dat de parlementaire diplomatie, hoewel ze geen alternatief 
vormt voor de gewone, intergouvernementele diplomatie, wel een zinvollere rol kan 
spelen als aanvullend instrument voor de betrekkingen van de Unie met derde landen en 
regio's; geeft derhalve met nadruk blijk van haar bereidheid om haar netwerk van meer 
dan 30 vaste parlementaire delegaties, vele ad-hocdelegaties en interparlementaire 
conferenties in te zetten voor de versterking van het externe optreden van de Unie en van 
haar GBVB;

16. is van mening dat ook zonder wijzigingen in het bestaande besluitvormingsproces vele 
aanvullende praktische regelingen kunnen worden getroffen om de samenhang in het 
gecoördineerde optreden van de instellingen en diensten van de Unie op het externe vlak 
te verbeteren, zoals:

a) het zonder reserves onderling uitwisselen van de informatie, verslagen en analyses 
van de diensten, delegaties, speciale vertegenwoordigers, ambassades, enz. van de 
Unie en haar instellingen en van de lidstaten afzonderlijk,

b) het houden van geregelde gezamenlijke vergaderingen van de groep van 
commissieleden voor externe betrekkingen, de Hoge Vertegenwoordiger/Secretaris-
generaal van de Raad en de voorzitters van de commissies van het Europees 
Parlement over de externe politiek, voor een beter inzicht in en afstemming van de 
strategische prioriteiten,

c) het houden van geregelde gezamenlijke vergaderingen van de werkgroepen van de 
Raad en COREPER, de Commissie en de rapporteurs van het Europees Parlement,
om beter op de hoogte te zijn van elkaars huidige standpunten,

d) het verbeteren van de samenwerking tussen de directoraten voor extern optreden van 
de drie Europese instellingen, door het vergemakkelijken van geregelde 
werkbijeenkomsten en uitwisselingen op hoog niveau (directeuren-generaal en 
directeuren) en middenniveau (afdelingshoofden en desk officers), waaronder de 
aflossing en uitwisseling van Europese ambtenaren die zich bezig houden met het 
externe beleid;

e) het verbeteren van de samenwerking tussen de 127 delegaties en 
vertegenwoordigingen en de overige instellingen en delegaties van de EU, de 
Ministeries van Buitenlandse Zaken en ambassades van de lidstaten, het Europese 
bedrijfsleven en de Europese burgers, door het organiseren van regelmatige 
contacten en bijeenkomsten, het geven van praktische ondersteuning en het onderling 
uitwisselen van diplomatieke medewerkers van de lidstaten en ambtenaren van de 
desbetreffende instellingen;

17. adviseert daarnaast een minimale Europese 'harde macht' te ontwikkelen door langs 
pragmatische weg verder te gaan met de opbouw van het EVDB op basis van de besluiten 
van de Europese Raad en de Raad van Ministers, zoals reeds het geval is sinds de 
Verklaring van Saint-Malo van 1998; deelt de mening dat deze besluiten reeds worden 
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gedekt door de bestaande verdragen (met name de artikelen 18, lid 2 en 26 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, die bepalen dat het voorzitterschap en de Hoge 
Vertegenwoordiger verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van besluiten van de 
Raad op grond van artikel 13, lid 3) en dat ze dus reeds voorafgaand aan, en indien nodig 
ook zonder, het Constitutioneel verdrag kunnen worden genomen, mits de vereiste 
doorzichtigheid en toerekenbaarheid worden gewaarborgd;

18. stelt voor het Satellietcentrum van de Europese Unie (EUSC) flink te versterken, zowel 
qua personeel als qua budget, zodat dit zijn hoofddoelstelling van algemeen 
veiligheidstoezicht en steun voor Petersberg-achtige missies, verdragscontrole, beperking 
van de proliferatie van wapens, maritiem toezicht en milieutoezicht (waaronder ook 
natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen) beter kan realiseren;

19. is er met name van overtuigd dat waarborging van de democratische toerekenbaarheid en 
doorzichtigheid van alle werkzaamheden van het Europees Defensieagentschap een 
dringende kwestie is, die niet afhankelijk is van de inwerkingtreding van het nieuwe 
Verdrag; is er voorts van overtuigd dat de oprichting van het Europees Civiel Vredeskorps 
in overeenstemming met de resoluties van het Europees Parlement bij diverse vorige 
gelegenheden ook nu reeds haalbaar is;

20. nodigt zowel de Raad als de lidstaten uit de feitelijke parlementaire controle op het EVDB 
verder te vergroten, op nationaal niveau door een grotere rol toe te kennen aan de 
nationale parlementen bij de goedkeuring van EVDB-operaties, en op Europees niveau 
door een grotere rol toe te kennen aan het Europees Parlement bij de controle van de totale 
GBVB-begroting, via een herziening van het interinstitutioneel akkoord van 1999;

21. geeft opnieuw de wens te kennen dat de Raad het Parlement niet slechts moet informeren, 
maar ook geregeld moet raadplegen en betrekken bij de hoofdaspecten van en de 
gemaakte fundamentele keuzen met betrekking tot het GBVB/EVDB;

Voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van de Dienst voor extern optreden 

22. benadrukt dat de instelling van het nieuwe ambt van EU-minister voor Buitenlandse 
Zaken en de oprichting van de toekomstige Dienst voor extern optreden (bijvoorbeeld via 
een ad hoc te sluiten interinstitutioneel akkoord) gelijk op moet gaan met het 
ratificatieproces;

23. beveelt aan de bepalingen van het Constitutioneel verdrag na te leven door gestaag voort 
te gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe dienst, in die zin dat de 
daadwerkelijke oprichting van de dienst pas na de ratificatie van het Constitutioneel 
verdrag zal kunnen plaatsvinden.


