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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Komisja Prawna

1. jest zdania, że przedmiotem sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych nie może 
być treść Konstytucji, w sprawie której Parlament już się wypowiedział w swojej 
rezolucji z dnia 12 stycznia 2005 r.1, lecz sposób prowadzenia debaty publicznej w Unii 
w okresie refleksji;

2. powtarza swoje stanowisko, któremu dał już wyraz w związku ze wspomnianą rezolucją 
dotyczącą kwestii związanych z Konstytucją, które leżą w zakresie jego kompetencji;

3. w związku z tym należy podkreślić, że w obszarach, które dotyczą Komisji Prawnej, a 
zwłaszcza jeżeli chodzi o akty prawne i procedury, jak również strukturę, funkcję i 
dostęp do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, trudno sobie wyobrazić, aby 
możliwe było osiągnięcie w innym kontekście i przy pomocy innych środków tak 
znakomitego wyniku, jak ten, który zaproponowano w Konstytucji;

4. jest zdania, że z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe wejście w życie jedynie 
pierwszej części Konstytucji, która nie jest zgodna z obowiązującymi traktatami bez 
wprowadzenia do nich zasadniczych zmian;

5. przypomina, że Konstytucja jest wynikiem szerokiego konsensusu, który osiągnięto z 
udziałem parlamentów i rządów wszystkich Państw Członkowskich, a także wszystkich 
instytucji europejskich;

6. jednocześnie przypomina, że jeszcze nigdy nie sporządzono traktatu europejskiego w 
sposób tak przejrzysty oraz w ramach tak udanego dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim, młodzieżą i wszystkimi szczeblami terytorialnymi rządów, jak to miało 
miejsce w przypadku Konstytucji;

7. przypomina, że sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, została przewidziana w 
deklaracji nr 30 w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 
która mówi:

„Konferencja zwraca uwagę, że jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy zostanie on ratyfikowany przez cztery piąte 
Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotka trudności 
w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę Europejską.”

8. jest zdania, że w deklaracji tej dokładnie przewidziano sytuację, w której się znajdujemy; 
w tym sensie Rada antycypowała zastosowanie deklaracji i zajęła się problemem 
podejmując decyzję o tymczasowym przerwaniu postępowania ratyfikacyjnego oraz 

  
1 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005 r., str. 88.
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wprowadzeniu okresu refleksji, aby móc usunąć trudności;

9. wyraża przekonanie, że celem okresu refleksji musi być znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, jak można sfinalizować proces konstytucyjny;

10. zwraca uwagę na fakt, iż Parlament Europejski w swojej rezolucji dotyczącej procedury 
przystąpienia Turcji stwierdził, że powstanie Konstytucji Europejskiej jest warunkiem 
każdego kolejnego rozszerzenia oraz że zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania 
nowych członków przypisuje się teraz większe znaczenie również na szczeblu Rady;

11. jest zdania, że okres refleksji oraz debata powinny służyć utrwaleniu osiągnięć 
Konstytucji, a nie osłabieniu jej tekstu;

12. uważa, że konieczne jest wykorzystanie okresu refleksji do bardziej intensywnego 
informowania obywateli nie tylko o samej Konstytucji, lecz również o obowiązujących 
już traktatach, na których Unia Europejska opiera się obecnie i które pozostaną w mocy,
jeżeli Konstytucja nie wejdzie w życie;

13. poza tym uważa, że w okresie refleksji konieczne jest przeprowadzenie 
ustrukturyzowanej, interaktywnej i celowej debaty z obywatelami Europy; w tym celu 
proponuje:

a) opracowanie ankiety będącej podstawą debaty i badania opinii publicznej, która 
zawierałaby istotne pytania dotyczące Konstytucji i na podstawie której partie 
polityczne w Państwach Członkowskich, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i inne odpowiedzialne osoby miałyby przeprowadzić możliwie jak 
najwięcej debat; możliwe powinno być również wykorzystanie tej ankiety na stronach 
internetowych;

b) przeprowadzenie reprezentatywnego badania opinii publicznej wśród obywateli przy 
pomocy metod sondażowych (Eurobarometr);

c) powołanie w każdym z Państw Członkowskich grupy osób, która prowadziłaby te 
debaty i sporządziła sprawozdanie na temat postaw obywateli w swoim kraju; 
autorami sprawozdań mogliby być posłowie Parlamentu Europejskiego oraz 
parlamentów krajowych;

d) wspólną europejską konferencję autorów sprawozdań, na której powinni oni 
spróbować wyciągnąć wspólne wnioski z debat w poszczególnych krajach; na 
podstawie niniejszych wniosków należałoby następnie stwierdzić, czy potrzebna jest 
zmiana Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy bądź też jego uzupełnienie; 
gdyby zaistniała potrzeba istotnych zmian, powinno się powołać nowy konwent; 
proces ten mógłby się rozpocząć podczas Prezydencji austriackiej na szczycie 
poświęconym temuż zagadnieniu i zakończyć się pod koniec 2007 r.;

14. proponuje przeprowadzenie analizy kosztów sytuacji, w której Konstytucja nie wchodzi 
w życie, w odniesieniu do kwestii rządzenia, demokracji i przejrzystości, na wzór 
podobnej analizy pt. „Koszty niewprowadzania jednolitego rynku europejskiego” 
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(„The Costs of Non-Europe”), którą w swoim czasie sporządzono w związku z 
przygotowaniami do utworzenia wspólnego rynku europejskiego;

15. uważa, iż debata powinna również dotyczyć sposobów rozwiązania problemów we 
Francji i w Holandii oraz podejścia do tych referendów w taki sposób, aby mieszkańcy 
krajów europejskich, które już przyjęły projekt Konstytucji, nie poczuli się oszukani;

16. wzywa Prezydencję brytyjską i austriacką do rozpoczęcia przygotowań do 
zorganizowania okresu refleksji w zaproponowanej formie.


