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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
(2004/2129 (ΙΝΙ)  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη (από εδώ και 
στο εξής "το σχέδιο Συντάγµατος") , 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την ίδρυση των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκαν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και 
τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άµστερνταµ και της Νίκαιας, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του1 που στρώνουν το δρόµο για το Σύνταγµα της 
Ευρώπης,  

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του2 για την προετοιµασία  περασµένων διακυβερνητικών 
                                                 
1 Ψήφισµα της 14ης Φεβρουαρίου 1984 σχετικά µε το σχέδιο Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(ΕΕ  C 77 της 19.3.1984 σελ. 53, εισηγητής: Altiero Spinelli· εγγρ. 1-1200/83)· 
Ψήφισµα της 11ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
σχέδιο συντάγµατος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 231 της 17.9.1990 σελ. 91, εισηγητής Emilio Colombo· 
έγγρ. Α3-165/90)· 
Ψήφισµα της 12ης ∆εκεµβρίου 1990 σχετικά µε τις συνταγµατικές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (EE C 19 
της 28.1.1991, σελ. 65, εισηγητής Emilio Colombo έγγρ. Α3-301/90) 
Ψήφισµα της 10ης Φεβρουαρίου 1994 σχετικά µε το Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C της 28.2.1994, 
σελ. 155, εισηγητής Fernand Ηerman έγγρ. Α3-64/94)· 
Ψήφισµα της 25ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τη συνταγµατοποίηση των συνθηκών (ΕΕ C 197 της 12.7.2001, 
σελ. 186 εισηγητής Olivier Duhamel έγγρ. Α5-0289/2000)· 
 
2 Ψήφισµα της 14ης Μαρτίου 1990 σχετικά µε τη ∆Κ∆ στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 96 της 17.4.1990, σελ. 114, εισηγητής David Martin έγγρ. Α3-
047/90)· 
Ψήφισµα της 11ης  Ιουλίου 1990 σχετικά µε τη ∆Κ∆ στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σελ. 97, εισηγητής David Martin έγγρ. Α3-
166/90)· 
Ψήφισµα της 22ας Νοεµβρίου 1990 σχετικά µε τη ∆Κ∆ στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 324 της 24.12.1990, σε. 219, εισηγητής David Martin έγγρ Α3-270/90)· 
Ψήφισµα της 22ας Νοεµβρίου 1990 µε γνώµη του ΕΚ σχετικά µε τη σύγκλιση των ∆Κ∆ σχετικά µε την ΟΝΕ 
και την πολιτική Ένωση (ΕΕ C 324 της 24.12.1990, σελ. 238, εισηγητής David Martin, έγγρ. Α3-281/90)· 
Ψήφισµα της 17ης Μαΐου 1995 σχετικά µε τη λειτουργία της Συνθήκης της ΕΕ µε την προοπτική της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996-υλοποίηση και ανάπτυξη της Ένωσης (ΕΕ C 151 της 19.6.1995, σελ. 56 
εισηγητές Jean-Louis Bourlanges, David Martin, έγγρ Α4-102/95)· 
Ψήφισµα της 13ης Μαρτίου 1996 µε (ι) γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύγκλιση της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (ιι) αξιολόγηση των εργασιών της οµάδας προβληµατισµού και διευκρίνιση των 
πολιτικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (ΕΕ C 96 
της 1.4.1996, σελ. 77 εισηγητές Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen έγγρ. Α4-68/96)· 
Ψήφισµα της 18ης Νοεµβρίου 1999 σχετικά µε την προετοιµασία της µεταρρύθµισης των Συνθηκών καιτ ην 
προσεχή ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (ΕΕ C 189 της 7.7.2000, σελ. 222, εισηγητές Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, 
Jo Leinen, έγγρ Α5-0058/1999)· 
Ψήφισµα της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε τη σύγκλιση της ∆Κ∆ (ΕΕ C 309 της 27.10.2000, σελ. 85 
εισηγητές Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Jo Leinen έγγρ. Α5-0018/2000)· 
Ψήφισµα της 16ης Μαρτίου 2000 σχετικά µε την εκπόνηση ενός Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
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διασκέψεων και τα ψηφίσµατά του3  µε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους, 

- έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη που 
εγκρίθηκε µε οµοφωνία από τη Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης στις 13 Ιουνίου 
και 10 Ιουλίου 2003 καθώς και τα ψηφίσµατά του4 για την προετοιµασία και στη 
συνέχεια την αξιολόγηση του έργου της Συνέλευσης, 

- λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, 

- λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων και τις 
γνωµοδοτήσεις των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης, ∆ιεθνούς Εµπορίου, 
Προϋπολογισµών, Ελέγχου του Προϋπολογισµού, Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικής, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίµων, Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, Μεταφορών και Τουρισµού, Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Γεωργίας, Αλιείας, Πολιτισµού και Παιδείας, Νοµικών Θεµάτων, Πολιτικών 
Ελευθεριών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων καθώς και της Επιτροπής Αναφορών (Α6-0000/2004) 

Εκτιµώντας ότι 

Α. η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο διάβα της να δηµιουργήσει έναν όλο και 
επεκτεινόµενο χώρο ελευθερίας και ειρήνης, ευηµερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη εδραιώνει τα επιτεύγµατα αυτά και τα καθιστά 
πιο χειροπιαστά για τους πολίτες της Ευρώπης και τον έξω κόσµο, 

Γ. µεγάλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος κωδικοποιούν τις προβλέψεις των ισχυουσών και  
ήδη εγκεκριµένων ευρωπαϊκών συνθηκών, αλλά επιφέρουν και αρκετές θεσµικές 
καινοτοµίες οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και ανάπτυξη µιας Ένωσης των 
25 και ενδεχοµένως περισσοτέρων µελών υπέρ των ευρωπαίων πολιτών, 

                                                                                                                                                         
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σελ. 329 εισηγητές Andrew Duff, Johannes Voggenhuber)· 
Ψήφισµα της  13ης Απριλίου 2000 σχετικά µε τις προτάσεις του ΕΚ για τη ∆Κ∆ (ΕΕ C 40 της 7.2.2001, σελ. 
409, εισηγητές Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Jo Leinen έγγρ Α5-0086/2000)· 
3 Ψήφισµα της 16ης Ιανουαρίου 1986 σχετικά µε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενιαία Πράξη 
που ενέκρινε η ∆Κ∆ στις 11 και 17 ∆εκεµβρίου 1985 (ΕΕ C 36 της 17.2.1986 σελ. 144, εισηγητής Altiero 
Spinelli έγγρ Α2-199/85)· 
Ψήφισµα της 11ης ∆εκεµβρίου 1986 σχετικά µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕ C 07 της 12.1.1987, σελ. 
105, εισηγητής Luis Planas Puchades έγγρ. Α2-169/86)· 
Ψήφισµα της 7ης Απριλίου 1992 σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ∆Κ∆ (Μάαστριχτ) (ΕΕ C 125 της 18.5.1992, 
σελ. 81, εισηγητές David Martin, Fernand Herman έγγρ. Α3-123/92)· 
Ψήφισµα της 19ης Νοεµβρίου 1997 σχετικά µε τη Συνθήκη του ΄Αµστερνταµ (ΕΕ C 371 της 8.12.1997, σελ. 99, 
εισηγητές Iñigo Méndez de Vigo, ∆ηµήτρης Τσάτσος, έγγρ. Α4-347/97)· 
Ψήφισµα της 31ης Μαΐου 2001 σχετικά µε τη Συνθήκη της Νίκαιας και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 47 της 21.2.2002, σελ. 108, εισηγητές Iñigo Méndez de Vigo, Antonio José Seguto έγγρ. Α5-0168/2001)· 
4 Ψήφισµα της 29ης Νοεµβρίου 2001 για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν και το µέλλον της Ένωσης (ΕΕ 
C153 της 27.6.2002, σε. 310, εισηγητήες Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo, έγγρ Α5-0368/2001)· 
Ψήφισµα της 24ης Σεµπτεµβρίου 2003 σχετικά µε το σχέδιο Συνθήκης  για τη θέσπιση Συντάγµατος για την 
Ευρώπη και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύγκλιση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (ΕΕ C 
77 της 26.3.2004, σελ. 255, εισηγητές José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, ∆ηµήτρης Τσάτσος έγγρ. Α5-
0299/2003)· 
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∆. το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν αδιανόητο χωρίς το προπαρασκευαστικό έργο που 
επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή του 
και στη συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνοντας τα µέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων, κυβερνητικούς 
εκπροσώπους και την Επιτροπή, 

Ε. η µέθοδος εργασίας της Συνέλευσης, την οποία αρχικά πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και σύµφωνα µε την οποία τα συνταγµατικά κείµενα µπορούσαν να 
ετοιµαστούν µε µια ανοιχτή, διαφανή και πλουραλιστική πολιτική διαδικασία, απέδειξε 
την αξία της αφού η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που ακολούθησε δεν άγγιξε σχεδόν 
καθόλου το σχέδιο της Συνέλευσης, 

ΣΤ. η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη όµως αποφάσισε να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο που δεν 
µπορούν όλες τους να θεωρηθούν ευεργετικές, όπως είναι ο πιο περίπλοκος τύπος για τη 
σύσταση ειδικής πλειοψηφίας στο Συµβούλιο, 

Ζ. το ότι πρέπει να συµφωνήσει µε το σχέδιο Συντάγµατος κάθε µια εθνική κυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει πως οι εκλεγµένες κυβερνήσεις των κρατών µελών 
θεωρούν όλες πως αυτός ο συµβιβασµός αποτελεί τη βάση επί της οποίας επιθυµούν να 
συνεργαστούν στο µέλλον, 

Η. το σχέδιο Συντάγµατος έχει υποστεί κάποιες κριτικές σε δηµόσιες συζητήσεις οι οποίες 
όµως στερούνται βάσης, αφού το σχέδιο αυτό ορίζει πως το Σύνταγµα: 

 α) δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός κεντρικού "υπερκράτους", 

 β) δεν µειώνει την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης - αντίθετα την ενισχύει, 

γ) δεν αγνοεί τις ιστορικές και πνευµατικές ρίζες της Ευρώπης αφού αναφέρεται στον 
πολιτισµό της και τη θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονοµικά της,  

Θ. είναι λυπηρό που δεν µπόρεσε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να συµπεριλάβει στην 
τελευταία συµβιβαστική πράξη της συµφωνία για 

 α)  ευρύτερη επέκταση των τοµέων για τους οποίους θα ισχύσει η ειδική πλειοψηφία, 

 β)  έναν απλούστερο τύπο για τον υπολογισµό της ειδικής πλειοψηφίας, 

γ) µια διάταξη για µια πιο αποτελεσµατική απλοποιηµένη διαδικασία για τις µελλοντικές 
αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, 

δ) τη σύσταση ενός ξεχωριστού νοµοθετικού Συµβουλίου, 

1. καταλήγει ότι γενικά η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη αποτελεί 
σωστό συµβιβασµό που θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ισχυουσών συνθηκών 
από την οποία θα αντλήσουν απτά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως ο δηµοκρατικός εκπρόσωπός τους και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης 
αλλά και τα κράτη µέλη, οι περιφέρειές τους και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και εποµένως 
ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση· 
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Βελτίωση της σαφήνειας ως προς τη φύση και τους στόχους της Ένωσης 

2. επιδοκιµάζει το ότι το σχέδιο Συντάγµατος παρουσιάζει στους πολίτες µε περισσότερη 
σαφήνεια τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις σχέσεις ανάµεσα στην 
Ένωση και τα κράτη µέλη: 

α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ένα πιο 
ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα υπαγορεύονται οι στόχοι της Ένωσης, οι εξουσίες 
της και τα όριά της, 

β) τονίζεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης ως Ένωσης κρατών και πολιτών, 

γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι αρχές 
που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη και θα επικεντρωθούν οι 
πολιτικές της Ένωσης στις ανάγκες των πολιτών της, 

δ) η συγκεχυµένα αλληλεπικαλυπτόµενες "Ευρωπαϊκή Κοινότητα" και "Ευρωπαϊκή Ένωση" 
θα καταστούν µια ενιαία νοµική οντότητα και διάρθρωση, 

ε) τα ευρωπαϊκά µέσα και η ορολογία τους θα απλοποιηθούν και η ειδική φρασεολογία θα 
αντικατασταθεί από πιο κατανοητούς όρους (π.χ. οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί θα 
αποκαλούνται ευρωπαϊκοί νόµοι, οι ευρωπαϊκές οδηγίες θα αποκαλούνται ευρωπαϊκοί 
νόµοι πλαίσια) χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο που περιγράφει καλύτερα την 
πραγµατικότητα, 

στ) η έµφαση για "ενότητα µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας των 
κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς και της εθνικής ταυτότητάς τους, της 
εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, της αρχής των 
δοτών αρµοδιοτήτων (σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις αρµοδιότητες 
που τις παρέχουν τα κράτη µέλη), της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της 
συµµετοχής των κρατών µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης εγγυώνται 
πως η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ ένα κεντρικό παντοδύναµο  "υπερκράτος", 

ζ) η αναγνώριση των συµβόλων της Ένωσης θα συµβάλει στο να γνωρίσουν καλύτερα οι 
πολίτες της τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και τη δράση του, 

η) µε τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη µπορούν οι πολίτες να 
αναµένουν πως θα τύχουν της στήριξης από όλα τα µέρη της Ένωσης σε περίπτωση 
τροµοκρατικής επίθεσης ή φυσικής/ανθρωπογενούς καταστροφής, 

Βελτίωση της αποδοτικότητας της Ένωσης 

3. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα, τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσµατικότερα, 
λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων: 

α) θα σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στο πεδίο της ψηφίζουσας ειδικής πλειοψηφίας και όχι 
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οµοφωνίας στο Συµβούλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί το φαινόµενο της 
τροχοπέδης σε µια Ένωση  25 ή περισσοτέρων εθνών, 

β) η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διατηρείται επί δυόµισι χρόνια και όχι εκ 
περιτροπής επί εξάµηνο,  

γ) θα µειωθεί το µέγεθος της Επιτροπής, 

δ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις - δύο θέσεις που παρουσιάζουν επικάλυψη έργου 
και σύγχυση - θα συγχωνευθούν σε µια ενιαία θέση ευρωπαίου "Υπουργού Εξωτερικών" 
ο οποίο θα µπορεί να οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα θέµατα για τα 
οποία υπάρχει κοινή θέση, 

ε) η αναγνώριση του νοµικού χαρακτήρα της Ένωσης, όπως συνέβαινε και µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αυξήσει την ικανότητα της Ένωσης να δρα στις διεθνείς 
σχέσεις και να συµµετέχει σε διεθνείς συµφωνίες, 

στ) θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δοµές στον τοµέα της 
πολιτικής για την άµυνα,  

ζ) θα περιοριστεί ο αριθµός των νοµοθετικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και των 
διαδικασιών για την έγκρισή τους· θα γίνει δε σαφής διάκριση ανάµεσα στα νοµοθετικά 
και εκτελεστικά µέσα, 

η) η δράση της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα 
αποκτήσει αποτελεσµατικότερες διαδικασίες, πράγµα που εγγυάται απτή πρόοδο σε ό,τι 
αφορά τα θέµατα της ασφάλειας και της µετανάστευσης, 

θ) για έναν ορισµένο αριθµό άλλων θεµάτων, θα διευκολυνθεί η απόφαση για την εφαρµογή 
της επιτυχούς κοινοτικής µεθόδου, 

ι) υπάρχει µεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες ρυθµίσεις όταν δεν είναι διατεθειµένα  όλα 
τα κράτη µέλη ή δεν µπορούν να εφαρµόσουν ορισµένες πολιτικές ταυτόχρονα, 

Βελτίωση της δηµοκρατικής ευθύνης 

4. χαίρεται που οι πολίτες θα ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσω µιας εκτεταµένης δηµοκρατικής ευθύνης, και συγκεκριµένα λόγω των δύο 
ακόλουθων βελτιώσεων: 

α) η έγκριση όλης της νοµοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουµένως στον ενδελεχή 
έλεγχο των  εθνικών κοινοβουλίων και, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, στη διπλή έγκριση τόσο 
των εθνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ένωσης) όσο και του άµεσα 
εκλεγµένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν 
υπάρχει σε καµία άλλη συγκρίσιµη δοµή, 

β) τα εθνικά κοινοβούλια θα παραλαµβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις της Ένωσης και θα 
τις συζητούν µε τους υπουργούς τους πριν από τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και θα 
αποκτήσουν το δικαίωµα να εκφράσουν αντιρρήσεις σε σχέδια νόµων εάν νοµίζουν ότι 
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αυτά υπερβαίνουν το πεδίο αρµοδιοτήτων της Ένωσης,  

γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει επί ίσοις όροις µε το Συµβούλιο για τον 
κύριο όγκο της νοµοθεσίας της Ένωσης, 

 
δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι 

θεσπίζεται ένας σύνδεσµος µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, 
 
ε) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν 

συµφωνίας µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο , 

 
στ) µια νέα διαδικασία του προϋπολογισµού θα απαιτεί να εγκρίνονται όλες οι δαπάνες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από το Συµβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προκειµένού ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών αυτών, οι λεγόµενες 
"υποχρεωτικές δαπάνες", δεν θα υποβάλλεται στις µονοµερείς αποφάσεις του 
Συµβουλίου αλλά θα υπόκειται σε πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο, 

 
ζ) η άσκηση των κατ' ανάθεση νοµοθετικών εξουσιών και των εκτελεστικών εξουσιών 

της Επιτροπής θα υπόκειται σε ένα νέο σύστηµα κοινής επιτήρησης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα κάθε ένα από τα όργανα 
αυτά να µπορεί να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής προς τις οποίες είναι αντίθετο, 

 
η) όταν θα ασχολείται µε νοµοθετικό έργο το Συµβούλιο θα συνεδριάζει δηµόσια, 
 
θ) σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα έχει την εξουσία να υποβάλλει προτάσεις, και η εξέταση 
οποιασδήποτε προτεινόµενης αναθεώρησης πρέπει να διεξάγεται από µία Συνέλευση 
εκτός εάν το Κοινοβούλιο συµφωνήσει πως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, 

 
Βελτίωση των δικαιωµάτων των πολιτών 
 
5. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών θα ενισχυθούν λόγω 

των ακόλουθων βελτιώσεων: 
 
α) όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση 

λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζεται στη νοµοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες περί θεµελιωδών 
δικαιωµάτων που ορίζονται στο Σχέδιο Συντάγµατος, όπου εξυπακούεται βέβαια πως 
αυτό δεν θίγει την έννοµη τάξη των κρατών µελών, 
 

β) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών 
ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, 
 

γ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν για ορισµένα θέµατα για τα οποία 
κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης προκειµένου να εφαρµοσθεί το 
Σύνταγµα, 
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δ) οι ιδιώτες θα έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούν τα δικαιώµατά τους στα 
Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια, 

 
Συµπεράσµατα 
 
6. εγκρίνει το Σχέδιο Συντάγµατος και ζητεί από τα κράτη µέλη να το επικυρώσουν, 
 
7. είναι βέβαιο πως το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για την µελλοντική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η µελλοντική της 
διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν επί µακρόν αλλά παράλληλα 
θα επιδέχεται και προσαρµογές, 

 
8. ελπίζει πως όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να 

ολοκληρώσουν την επικύρωση έως τα µέσα του 2006, 
 
9. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

ενηµερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες µε σαφήνεια και αντικειµενικότητα για το 
περιεχόµενο του Σχεδίου Συντάγµατος, 

 
10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα και την έκθεση της 

Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών, το 
Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα πρώην µέλη της Συνέλευσης για το µέλλον της 
Ευρώπης και να φροντίσει ώστε οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των εξωτερικών γραφείων, να διαδώσουν εκτενείς πληροφορίες για το Σύνταγµα και 
τη θέση του Κοινοβουλίου γι' αυτό. 
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