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PROPOZYCJA REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
(2004/2129(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (nazywanego w 
dalszym ciągu "projektem Konstytucji"), 

– uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską i Traktat ustanawiający EWG 
zmieniony Jednolitym Aktem Europejskim i Traktatami z Maastricht, Amsterdamu i 
Nicei, 

– uwzględniając swoje rezolucje kładące podwaliny dla Konstytucji dla Europy 

– uwzględniając swoje rezolucje przygotowujące Konferencje Międzyrządowe i rezolucje 
oceniające ich rezultaty, 

– uwzględniając projekt traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy opartego na 
konsensusie przyjętym przez Konwent Europejski w dn. 10 lipca 2003 r., jak też swoje 
rezolucje przygotowujące, a potem oceniające prace Konwentu, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych i opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji 
Budżetowej, komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa, Komisji Rybołówstwa, Komisji Kultury i 
Edukacji, Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
wewnętrznych, Komisja Praw Kobiet i Równości Płci, oraz Komisji Petycji 
(A6-0000/2004), 

mając na uwadze 

A. że w przeciągu lat swego istnienia, Unii Europejskiej udało się stworzyć stale 
poszerzającą się przestrzeń wolności i pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa,  

B. że projekt Konstytucji umacnia jej dorobek i przybliża go obywatelom Europy i reszcie 
świata, 

C. że duże duża część projektu Konstytucji zawiera rozporządzenia istniejących Traktatów, 
już ratyfikowanych oraz, miedzy innymi, wprowadzono pewną liczbę nowości na 
poziomie instytucji, które wydają się niezbędne dla utrzymania i rozwoju Unii złożonej z 
25-ciu członków lub więcej, w interesie obywateli Europy, 
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D. że projekt Konstytucji byłby niemożliwy do zrealizowania bez prac przygotowawczych 
Parlamentu Europejskiego zapoczątkowanych ok. 20 lat temu, od momentu pierwszych, 
bezpośrednich wyborów powszechnych, następnie prac Konwentu Europejskiego, w 
których uczestniczyli deputowani do PE, deputowani do parlamentów krajowych, 
przedstawiciele rządów i Komisji Europejskiej,  

że metoda pracy Konwentu zaproponowana pierwotnie przez Parlament Europejski i 
przewidująca opracowanie tekstu konstytucyjnego w sposób publiczny, przejrzysty i 
pluralistyczny z politycznego punktu widzenia okazała się wartościowa w świetle 
następującej po niej Konferencji Międzyrządowej, która pozostawiła go zasadniczo w 
niezmienionej formie, 

F. że w niektórych przypadkach zmian wprowadzonych do projektu przez Konferencję 
Międzyrządową nie można uznać za korzystne, na przykład wzrost złożoności formuły 
uzyskiwania kwalifikowanej większości w Radzie, 

G. że przyjęcie projektu Konstytucji przez wszystkie rządy Unii Europejskiej dowodzi, że 
wszystkie one uznają ów kompromis za podstawę dla przyszłej współpracy,  

H.  że wyrażane w sprawie projektu Konstytucji głosy krytyczne w debacie publicznej były 
pozbawione podstaw, biorąc pod uwagę, że przyjęto, że Konstytucja:  

 a) nie doprowadzi do utworzenia scentralizowanego "superpaństwa", 

 b) nie osłabi, lecz przeciwnie, wzmocni, Unię w wymiarze socjalnym, 

c) nie ignoruje korzeni historycznych i duchowych Europy, gdyż odwołuje się do jej 
spadku kulturowego, religijnego i humanistycznego, 

I. że należy z przykrością stwierdzić, iż Konferencja Międzyrządowa nie była w stanie 
wypracować końcowego porozumienia w następujących sprawach: 

a) większej liczby dziedzin, w których zastosowanie będzie miała większość 
kwalifikowana,  

b) prostszego sposobu obliczania większości kwalifikowanej, 

c) rozporządzenia w sprawie prostszej i skuteczniejszej procedury przyszłych rewizji 
Konstytucji, 

d) ustanowienia odrębnej rady legislacyjnej, 
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1. uznaje, że ogólnie, projekt ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi 
satysfakcjonujący kompromis wprowadzający znaczącą zmianę w stosunku do 
istniejących Traktatów, który doprowadzi do wyczuwalnej poprawy dla obywateli 
Europy, dla PE będącego ich demokratyczną reprezentacją i dla instytucji UE, ale także 
dla Państw Członkowskich, ich władz lokalnych i regionalnych oraz dla Unii Europejskiej 
jako całości, 

Wzrost przejrzystości istoty i celów Unii  

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że projekt Konstytucji wprowadza większą przejrzystość 
co do istoty i celów Unii w oczach jej obywateli, jak tez w stosunkach między Unią i 
Państwami Członkowskimi, 

a) skomplikowane w swej całości Traktaty europejskie zostaną zastąpione jednym, 
bardziej czytelnym dokumentem zawierającym cele, prawa i ograniczenia Unii,    

b) podkreślona została podwójna prawomocność Unii, jako unii Państw i obywateli,  

c) zdefiniowane zostały wartości i cele Unii oraz zasady, które regulują jej działanie i 
relacje z Państwami Członkowskimi oraz wyznaczają polityki Unii zgodnie z 
potrzebami jej obywateli,  

d) Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska, których nazwy pokrywają się, co stanowi 
źródło nieporozumień, staną się jedną strukturą posiadającą osobowość prawną,    

e) instrumenty i terminologia europejska ulegną uproszczeniu, wprowadzone zostaną 
łatwiejsze do zrozumienia pojęcia (np. prawa europejskie będą nosiły nazwę ustaw i 
ustaw ramowych), odpowiadające w większym stopniu rzeczywistości,     

f) większe znaczenie "jedności w różnorodności", obowiązek poszanowania równości 
Państw Członkowskich względem Konstytucji oraz ich tożsamości narodowej 
wyrażającej się w ich podstawach strukturalnych zarówno politycznych, jak i 
konstytucyjnych, w tym władz regionalnych i lokalnych, zasada podziału kompetencji 
(w jej ramach Unia posiada tylko tyle kompetencji, ile przyznają jej Państwa 
Członkowskie), subsydiarność, proporcjonalność i uczestnictwo Państw 
Członkowskich w procesie decyzyjnym Unii mają zagwarantować, że nie stanie się 
ona nigdy nadrzędnym i scentralizowanym "superpaństwem",    

g) uznanie symboli Unii powinno w większym stopniu uwrażliwić obywateli Unii na jej 
instytucje i ich działalność,   

h) klauzula o solidarności między Państwami Członkowskimi pozwoli obywatelom 
liczyć na wsparcie wszystkich Państw Członkowskich Unii w razie ataku 
terrorystycznego lub katastrofy naturalnej wywołanej przez ludzi,  
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Wzrost skuteczności Unii 

3. oczekuje wzrostu skuteczności wykonywania zadań przez instytucje Unii po wejściu z 
życie Konstytucji, dzięki następującym ulepszeniom:   

a) zwiększy się zakres stosowania w Radzie głosowań większością kwalifikowana, a 
zmniejszy zakres stanowienia jednomyślnie, co jest niezbędne, by uniknąć impasu w 
Unii 25-ciu lub większej ilości członków,  

b) dwu i półroczna Prezydencja w Radzie Europejskiej zastąpi  Prezydencję zmieniającą 
się co sześć miesięcy, 

c) zmniejszy się rozmiar Komisji Europejskiej,  

d) w miejsce Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. WPZB oraz komisarza ds. stosunków 
zewnętrznych - stanowisk nakładających się i wprowadzających zamieszanie- 
powstanie jedno stanowisko europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych, który 
będzie wypowiadał się w sprawach, w których Unia zajmie wspólne stanowisko,    

e) nastąpi uznanie osobowości prawnej Unii, która tak jak w przypadku Wspólnoty 
Europejskiej, wzmocni możliwość działania na poziomie międzynarodowym i pozwoli 
na Unii stać się stroną porozumień międzynarodowych,    

f) wzrośnie możliwość rozwijania wspólnych struktur obronnych w ramach Unii,   

g) ograniczona zostanie ilość instrumentów legislacyjnych oraz procedur służących ich 
przyjmowaniu, jednocześnie nastąpi wyraźne rozróżnienie między instrumentami 
legislacyjnymi a wykonawczymi,  

h) wzmocniona zostanie skuteczność procedur Unii w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych gwarantująca konkretne postępy w zakresie bezpieczeństwa i 
kontroli imigracji,   

i) ułatwione zostanie stosowanie owocnej metody wspólnotowej w pewnej liczbie 
kwestii, 

j) zwiększy się możliwość odwołania do elastycznych rozwiązań w przypadku, gdy nie 
wszystkie Państwa Członkowskie będą zaangażowane w pewne polityki lub nie będą 
w stanie się zaangażować,   

Wzrost odpowiedzialności demokratycznej 

4. przyjmuje z zadowoleniem wzrost obywatelskiej kontroli nad działaniami Unii 
Europejskiej poprzez wzrost odpowiedzialności demokratycznej, zwłaszcza dzięki 
następującym ulepszeniom:   
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a) ustawodawstwo Unii będzie poddane uprzedniej kontroli parlamentów krajowych i, za 
wyjątkiem kilku przypadków, podwójnej akceptacji rządów krajowych ( w ramach 
Rady) i Parlamentu Europejskiego wybranego bezpośrednio - na poziomie kontroli 
parlamentarnej nie spotykanej w innych tego typu strukturach, 

b) wszelkie propozycje UE zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem 
parlamentom krajowym, tak by dać im możliwość ich przeanalizowania w gronie 
ministrów przed spotkaniami Rady, oraz parlamenty zyskują prawo przeciwstawienia 
się propozycji, którą uznają za przekraczającą kompetencje Unii,   

c) Parlament Europejski w większości przypadków podejmuje decyzje w kwestiach 
legislacyjnych na równi z Radą,  

d) Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Parlament Europejski, dzięki 
ustanowiona zostanie więź z wynikami wyborów europejskich,   

e) Minister Spraw Zagranicznych wybrany w porozumieniu z Radą i Przewodniczącym 
Komisji będzie odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim i Radą Europejską,  

f) nowa procedura budżetowa będzie wymagać zgody na wydatkowanie środków Unii 
wydanej przez Radę i Parlament, tak by istotna ich część tzw. wydatki obowiązkowe 
nie zależały wyłącznie od jednostronnych decyzji Rady, lecz podlegały całkowitej 
kontroli demokratycznej,  

g) przekazanie mocy ustawodawczej i wykonawczej Komisji poddane będzie nowemu 
systemowi wspólnej kontroli Parlamentu i Rady dającemu każdej z niniejszych 
instytucji możliwość odwołania się od decyzji Komisji, której są przeciwne,   

h) posiedzenia Rady w sprawach ustawodawczych będą publiczne, 

i) w ramach przyszłych rewizji Konstytucji Parlament Europejski będzie miał możliwość 
przedstawienia propozycji i Konwent przebada każdą tego typu propozycję projektu 
rewizji, chyba że Parlament nie uzna tego za konieczne,   

Zwiększenie praw obywatelskich 

5. przyjmuje z zadowoleniem wzrost praw obywatelskich dzięki następującym ulepszeniom: 

a) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii lub 
przeprowadzone na podstawie jej prawa powinny być zgodne z normami praw 
podstawowych wpisanych do projektu Konstytucji, o ile nie stanowią naruszenia 
porządku prawnego Państw Członkowskich,  
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b) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich 
reprezentujących w rozważaniach na jej temat, 

c) obywatele powinni mieć możliwość złożenia propozycji w sprawach, w których, ich 
zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię aktu prawnego,  

d) pojedyncze osoby będą miły większą możliwość dochodzenia swych praw przed 
sądami europejskimi,  

Wnioski 

6. przyjmuje projekt Konstytucji i wnosi do Państw Członkowskich o jej ratyfikowanie, 

7. wierzy, że Konstytucja zapewni stabilne ramy przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, 
umożliwi jej przyszłe rozszerzenie, będzie stosowana w długim okresie czasu wraz z 
niezbędnymi ulepszeniami, 

8. ma nadzieje, że wszystkie Państwa Członkowskie będą w stanie zakończyć jej ratyfikację 
do połowy 2006 roku, 

9. podkreśla ponownie konieczność podjęcia działań dla przejrzystego i obiektywnego 
poinformowania obywateli europejskich o jej zawartości, 

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i 
sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych Radzie i Komisji, jak też parlamentom 
krajowym Państw Członkowskich i państw uprzednio obradujących w Konwencie w 
sprawie przyszłości Europy, oraz do nałożenia na służby Parlamentu, zwłaszcza na jego 
biura przedstawicielskie, obowiązku rozpowszechnienia poszerzonej informacji w sprawie 
Konstytucji i stanowiska Parlamentu na jej temat.  
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