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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
(2004/2129(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

- med beaktande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (nedan kallat 
”utkastet till konstitution”), 

 
- med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, ändrade genom Europeiska enhetsakten samt Maastricht-. 
Amsterdam- och Nicefördragen, 

 
- med beaktande av sina resolutioner1 som banar väg för en konstitution för Europa, 
 
- med beaktande av sina resolutioner2 inför tidigare regeringskonferenser samt sina 

                                                 
1 Resolution av den 14 februari 1984 ”relative au projet de Traité instituant l'Union européenne” [om utkastet till 
fördrag om Europeiska unionen] (EGT C 77, 19.3.1984, s. 53, föredragande: Altiero Spinelli; dok. 1-1200/83); 
Resolution av den 11 juli 1990 ”sur les orientations du Parlement européen relatives à un projet de Constitution 
pour l'Union européenne” [om Europaparlamentets riktlinjer om utkastet till en konstitution för Europeiska 
unionen] (EGT C 231, 17.9.1990, s. 91, föredragande: Emilio Colombo; dok. A3-0165/90); 
Resolution av den 12 december 1990 ”sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne” [om Europeiska 
unionens konstitutionella grunder] (EGT C 19, 28.1.1991, s. 65, föredragande: Emilio Colombo; dok. 
A3-0301/90); 
Resolution av den 10 februari 1994 ”sur la Constitution de l'Union européenne” [om konstitutionen för 
Europeiska unionen] (EGT C 61, 28.2.1994, s. 155, föredragande: Fernand Herman; dok. A3-0064/94); 
Resolution av den 25 oktober 2000 om fördragens konstitutionalisering (EGT C 197, 12.7.2001, s. 186, 
föredragande: Olivier Duhamel; dok. A5-0289/2000). 
2 Resolution av den 14 mars 1990 ”sur la CIG dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union 
européenne” [om regeringskonferensen inom ramen för Europaparlamentets strategi för Europeiska unionen] 
(EGT C 96, 17.4.1990, s. 114, föredragande: David Martin; dok. A3-0047/90); 
Resolution av den 11 juli 1990 ”sur la CIG dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l'Union 
européenne” [om regeringskonferensen inom ramen för Europaparlamentets strategi för Europeiska unionen] 
(EGT C 231,17.9.1990, s. 97, föredragande: David Martin; dok. A3-0166/90); 
Resolution av den 22 november 1990 ”sur les CIG dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour 
l'Union européenne” [om regeringskonferenserna inom ramen för Europaparlamentets strategi för Europeiska 
unionen] (EGT C 324, 24.12.1990, s. 219, föredragande: David martin; dok. A3-0270/90); 
Resolution av den 22 november 1990 ”portant avis du PE sur la convocation des CIG sur l'UEM et sur l'Union 
politique” [om Europaparlamentets yttrande om sammankallande till regeringskonferenserna om EMU och den 
politiska unionen] (EGT C 324, 24.12.1990, s. 238, föredragande: David Martin, dok A3-0281/90); 
Resolution av den 17 maj 1995 om hur Fördraget om Europeiska unionen fungerar inför regeringskonferensen 
1996 - genomförande och utveckling av unionen (EGT C 151, 19.6.1995, s. 56, föredragande: Jean-Louis 
Bourlanges, David Martin; dok. A4-0102/95); 
Resolution av den 13 mars 1996 om (i) Europaparlamentets yttrande om sammankallande till 
regeringskonferensen och (ii) utvärdering av reflektionsgruppens arbete och preciseringen av 
Europaparlamentets politiska prioriteringar inför regeringskonferensen (EGT C 96, 1.4.1996, s. 77, 
föredragande: Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; dok. A4-0068/96); 
Resolution av den 18 november 1999 om förberedelserna inför reformen av fördragen och nästa 
regeringskonferens (EGT C 189, 7.7.2000, s. 222, föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. 
A5-0058/1999); 
Resolution av den 3 februari 2000 om sammankallandet av regeringskonferensen (EGT C 309, 27.10.2000, s. 85, 
föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0018/2000);  
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resolutioner1 om resultaten av dessa, 
 
- med beaktande av utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, 

som Europeiska konventet enhälligt antog den 13 juni och 10 juli 2003, och sina 
resolutioner2 inför och efter konventets arbete, 

 
- med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 
 
- med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 

från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för internationell 
handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för 
regional utveckling, jordbruksutskottet, fiskeriutskottet, utskottet för kultur och 
utbildning, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt utskottet för framställningar (A6-…/2004), och av 
följande skäl: 

 
A. Europeiska unionen har, under sin historias gång, lyckats skapa ett ständigt växande 

område av frihet, fred, välfärd, rättvisa och säkerhet. 
 
B. Utkastet till en konstitution för Europa stärker dessa framsteg och gör dem mer 

påtagliga för Europas medborgare och omvärlden. 
 
C. Konstitutionen består till stor del av en kodifiering av befintliga och redan ratificerade 

europeiska fördrag, men innehåller även flera institutionella reformer som behövs för att 
man skall kunna bibehålla och utveckla en union med 25, eller kanske ännu fler, 

                                                                                                                                                         
Resolution av den 16 mars 2000 om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska 
unionen (EGT C 377, 29.12.2000, s. 329, föredragande: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber), 
Resolution av den 13 april 2000 om Europaparlamentets förslag till regeringskonferensen (EGT C 40, 7.2.2001, 
s. 409, föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0086/2000). 
1 Resolution av den 16 januari 1986 ”sur la position du Parlement européen sur l'Acte unique approuvé par la 
CIG les 16 et 17 décembre 1985” [om Europaparlamentets ståndpunkt om Europeiska enhetsakten, som antogs 
av regeringskonferensen den 16 och 17 december 1985] (EGT C 36, 17.2.1986, s. 144, föredragande: Altiero 
Spinelli, dok. A2-0199/85); 
Resolution av den 11 december 1986 ”sur l'Acte unique européen” [om Europeiska enhetsakten] (EGT C 7, 
12.1.1987, s. 105, föredragande: Luis Planas Puchades; dok. A2-0169/86); 
Resolution av den 7 april 1992 ”sur les résultats des CIG (Maastricht)” [om resultaten av regeringskonferenserna 
(Maastricht)] (EGT C 125, 18.5.1992, s. 81, föredragande: David Martin, Fernand Herman; dok. A3-0123/92); 
Resolution av den 19 november 1997 om Amsterdamfördraget (EGT C 371, 8.12.1997, s. 99, föredragande: 
Iñigo Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; dok. A4-0347/97); 
Resolution av den 31 maj 2001 om Nicefördraget och Europeiska unionens framtid (EGT C 47 E , 21.2.2002, 
s. 108, föredragande: Iñigo Méndez de Vigo, António José Seguro; dok. A5-0168/2001). 
2 Resolution av den 29 november 2001 om Europeiska rådet i Laeken och unionens framtid (EGT C 153, 
27.6.2002, s. 310, föredragande: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; dok. A5-0368/2001); 
Resolution av den 24 september 2003 om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och 
Europaparlamentets yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen (EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 255, 
föredragande: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; dok. A5-0299/2003). 
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medlemsstater med de europeiska medborgarnas bästa för ögonen. 
 
D. Utkastet till konstitution skulle inte ha varit möjligt utan det förberedande arbete som 

bedrivits av Europaparlamentet under cirka 20 år från och med de första direkta valen 
och senare av Europeiska konventet, sammansatt av ledamöter av Europaparlamentet, 
ledamöter av de nationella parlamenten, regeringsföreträdare och Europeiska 
kommissionen. 

 
E. Genom konventets arbetsmetod, som byggde på ett förslag från Europaparlamentet, 

kunde konstitutionstexten utarbetas i ett öppet, insynsvänligt och pluralistiskt politiskt 
förfarande. Metoden visade sig effektiv eftersom man under den påföljande 
regeringskonferensen lämnade själva kärnan i konventets utkast oförändrad. 

 
F. I vissa fall kom regeringskonferensen dock fram till ändringar av utkastet, vilka inte alla 

kan betraktas som lämpliga, till exempel den ökade komplexiteten kring uppnåendet av 
kvalificerad majoritet i rådet. 

 
G. Det faktum att samtliga nationella regeringar i Europeiska unionen godkänt utkastet till 

konstitution visar att alla medlemsstaternas folkvalda regeringar anser att denna 
kompromiss utgör den grund på vilken de önskar bygga sitt gemensamma arbete i 
framtiden. 

 
H. Utkastet till konstitution har utsatts för en del kritik i den offentliga debatten. Kritiken är 

dock ogrundad, eftersom det fastslagits att konstitutionen: 
 

a) inte kommer att leda till att det skapas en centraliserad ”superstat”, 
 

b) inte försvagar unionens sociala dimension – utan tvärtom stärker den, 
 

c) beaktar Europas historiska och andliga rötter genom hänvisningar till det 
kulturella, religiösa och humanistiska arvet. 

 
I. Det är beklagligt att regeringskonferensen i sin slutliga kompromiss inte lyckades 

inbegripa en överenskommelse om: 
 

a) ett större antal områden på vilka kvalificerad majoritet skall tillämpas vid 
omröstningar, 

 
b) ett enklare sätt att beräkna kvalificerad majoritet, 

 
c) en bestämmelse om ett mer effektivt förenklat förfarande för framtida översyner 

av konstitutionen, 
 

d) inrättandet av en separat rådskonstellation för rättsliga frågor. 
 
1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 

Europa generellt sett utgör en bra kompromiss som innebär en avsevärd förbättring av 
de befintliga fördragen och kommer att medföra påtagliga fördelar för de europeiska 
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medborgarna, för Europaparlamentet som deras demokratiska företrädare och för 
unionens institutioner, men även för medlemsstaterna, deras regioner och lokala 
myndigheter och således för Europeiska unionen som helhet. 

 
Förbättring genom tydlighet kring unionens karaktär och mål 
 
2. Europaparlamentet ser positivt på att utkastet till konstitution skapar ökad tydlighet för 

medborgarna kring unionens karaktär och mål samt kring förhållandet mellan unionen 
och medlemsstaterna: 
 
a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer läsbart 

dokument, i vilket unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
fastställs. 

 
b) Unionens dubbla legitimitet som en union av stater och medborgare poängteras. 
 
c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess 

verksamhet och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs och unionens 
politik inriktas på medborgarnas behov. 

 
d) ”Europeiska gemenskapen” och ”Europeiska unionen”, som idag överlappar 

varandra och skapar förvirring, slås samman till en enda rättslig enhet och 
struktur. 

 
e) EU-instrument och deras terminologi förenklas, och jargongen ersätts av mer 

lättbegripliga termer (t.ex. ersätts termen förordningar av europeiska lagar och 
direktiv av europeiska ramlagar) genom en vokabulär som bättre speglar 
verkligheten. 

 
f) Tonvikten vid ”enhet med mångfald”, skyldigheten att respektera 

medlemsstaternas jämlikhet inför konstitutionen och deras nationella identiteter – 
som är inlemmade i deras grundläggande strukturer, politiska såväl som 
konstitutionella, bland annat regionalt och lokalt självstyre – principen om 
kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de behörigheter som 
medlemsstaterna gett den), subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt 
medlemsstaternas medverkan i unionens beslutssystem utgör garantier för att 
unionen aldrig kommer att bli en centraliserad och enväldig ”superstat”. 

 
g) Erkännandet av unionens symboler kommer att göra medborgarna mer medvetna 

om unionens institutioner och deras verksamhet. 
 
h) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta 

sig stöd från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en 
naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människan. 
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Förbättring genom en mer effektiv union 
 
3. Europaparlamentet ser positivt på att unionens institutioner i och med konstitutionens 

ikraftträdande kommer att kunna utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt till följd 
av följande förbättringar: 
 
a) Kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i rådet kommer att 

användas i betydligt större utsträckning än i dag, något som är absolut nödvändigt 
för att förhindra låsta situationer i en union av 25 stater eller fler. 

 
b) Ordförandeskapet för Europeiska rådet får en varaktighet på två och ett halvt år 

i stället för att rotera var sjätte månad. 
 
c) Kommissionen blir mindre. 
 
d) Europeiska unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och 

kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar 
dubbelarbete och förvirring – smälter samman till en enda post som europeisk 
”utrikesminister” som kan föra unionens talan i frågor där det finns en gemensam 
ståndpunkt. 

 
e) Den rättsubjektivitet som Europeiska gemenskapen tidigare åtnjutit överförs till 

unionen, vilket kommer att öka dess handlingskraft i internationella förbindelser 
och dess möjligheter att fungera som part i internationella överenskommelser. 

 
f) Unionens kapacitet att utveckla gemensamma strukturer inom försvarspolitiken 

ökar. 
 
g) Antalet EU-rättsinstrument och förfaranden för att anta dessa minskar. 

Åtskillnaden mellan rättsliga instrument och instrument för genomförande blir 
tydligare. 

 
h) Förfarandena inom unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor 

effektiviseras, vilket borgar för påtagliga framsteg i säkerhets- och 
invandringsfrågor. 

 
i) Inom en rad andra områden blir det enklare att fatta beslut om att tillämpa den 

framgångsrika gemenskapsmetoden. 
 
j) Det ges ökat utrymme för flexibla lösningar när inte alla medlemsstater vill eller 

kan gå framåt på vissa politikområden samtidigt. 
 

Förbättring genom ökad demokratisk ansvarighet 
 
4. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarna ges ökad kontroll över Europeiska 

unionens verksamhet genom att den demokratiska ansvarigheten ökar, framför allt till 
följd av följande förbättringar: 
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a) All EU-lagstiftning skall innan den antas granskas av de nationella parlamenten 
och, med några få undantag, godkännas av både de nationella regeringarna (i 
Europeiska unionens råd) och det direktvalda Europaparlamentet – det vill säga 
parlamentarisk kontroll i en utsträckning som saknar motstycke i någon annan 
jämförbar struktur. 

 
b) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten i god tid för att de 

skall hinna diskutera dem med landets ministrar före rådsmötena. De nationella 
parlamenten ges även rätt att motsätta sig förslag till lagstiftning om de anser att 
de går utöver Europeiska unionens behörighetsområde. 

 
c) Europaparlamentet skall på jämlik fot med rådet besluta om merparten av 

unionens lagstiftning. 
 
d) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet, varvid det skapas 

en koppling till resultaten från valen till Europaparlamentet. 
 
e) Utrikesministern, som skall utses av Europeiska rådet i överenskommelse med 

kommissionens ordförande, kommer att vara ansvarig inför både 
Europaparlamentet och Europeiska rådet. 

 
f) Enligt ett nytt budgetförfarande skall Europeiska unionens samtliga utgifter 

godkännas av såväl rådet som Europaparlamentet, så att en betydande del av dem, 
de ”obligatoriska utgifterna” inte längre kommer att täckas av ensidiga rådsbeslut, 
utan omfattas av full demokratisk kontroll. 

 
g) Kommissionens utövande av delegerade lagstiftnings- och 

genomförandebefogenheter inlemmas i ett nytt system med gemensam 
övervakning från Europaparlamentets och rådets sida, vilket gör det möjligt för 
båda dessa institutioner att återkalla kommissionsbeslut som de motsätter sig. 

 
h) Rådets möten skall vara offentliga när de rör lagstiftningsfrågor. 
 
i) Även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram förslag om framtida översyner av 

konstitutionen, och granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett 
konvent, om inte parlamentet anser att detta inte är nödvändigt. 

 
Förbättring genom medborgerliga rättigheter 
 
5. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas individuella rättigheter stärks som 

en följd av följande förbättringar: 
 

a) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder 
som grundar sig på EU-lagstiftningen måste uppfylla de standarder för 
grundläggande rättigheter som fastställs i utkastet till konstitution, samtidigt som 
detta inte påverkar medlemsstaternas rättsordningar. 

 
b) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas och deras organisationers 
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deltagande i unionens överläggningar. 
 
c) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram förslag i frågor som de anser måste 

täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas. 
 
d) Enskilda ges större möjligheter att hävda sina rättigheter i unionens domstolar. 

 
Slutsatser 
 
6. Europaparlamentet ställer sig bakom konstitutionsfördraget och uppmanar 

medlemsstaterna att ratificera det. 
 
7. Europaparlamentet tror att denna konstitution kommer att fungera som en stabil ram för 

Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra framtida 
utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som den är möjlig att 
revidera. 

 
8. Europaparlamentet hoppas att alla EU-medlemsstater kommer att kunna ratificera 

fördraget senast i mitten av 2006. 
 
9. Europaparlamentet upprepar sitt krav på största möjliga insatser för att på ett 

lättbegripligt och objektivt sätt informera de europeiska medborgarna om innehållet i 
utkastet till konstitution. 

 
10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och 

betänkandet till utskotten för konstitutionella frågor i medlemsstaternas respektive 
parlament samt till rådet, Europeiska kommissionen och de f.d. ledamöterna av 
konventet om Europas framtid samt att se till att hela parlamentet, inbegripet dess 
externa kontor, tillhandahåller omfattande information om konstitutionen och 
parlamentets inställning till den. 
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