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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om tænkepausen: struktur, områder og rammer for en evaluering af debatten om EU
(2005/2146(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Nice-traktaten,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, 

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 20051 om traktaten om en forfatning for 
Europa, 

– der henviser til erklæringen fra stats- og regeringscheferne om ratifikationen af traktaten 
om en forfatning for Europa, Det Europæiske Råd, 16.-17. juni 2005,

– der henviser til udtalelser fra Regionsudvalget om ... og Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg om ... efter anmodning fra Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og 
Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, 
Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
Udvalget for Andragender (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at traktaten om en forfatning for Europa blev undertegnet af de 25 
medlemsstater den 29. oktober 2004,

B. der henviser til, at forfatningen blev udarbejdet af EU-Konventet, der opnåede en ny 
grad af åbenhed, pluralisme og demokratisk legitimitet,

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet godkendte forfatningen med et flertal på over to 
tredjedele som "et godt kompromis og en væsentlig forbedring i forhold til de 
eksisterende traktater ... [der] giver et stabilt og holdbart grundlag for Den Europæiske 
Unions fremtidige udvikling, som vil muliggøre en yderligere udvidelse, samtidig med 
at den indeholder mekanismer for nødvendige forfatningsændringer",2

  
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
2 Europa-Parlamentets beslutning af 12.1.2005, se ovenfor.
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D. der henviser til, at 14 medlemsstater med et flertal af EU's befolkninger siden har 
ratificeret forfatningen efter deres egne forfatningsbestemmelser,1

E. der henviser til, at Frankrig og Nederlandene efter folkeafstemningerne henholdsvis den 
29. maj og 1. juni ikke har ratificeret forfatningen - med det resultat, at 
ratifikationsprocessen herefter er gået i stå i de resterende ni medlemsstater,

F. der henviser til, at forfatningen ikke træder i kraft, medmindre og før den er ratificeret 
af alle medlemsstater, jf. artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union,

G. der henviser til, at det er nødvendigt at respektere afgørelserne fra de medlemsstater og 
deres befolkninger, der har ratificeret forfatningen, såvel som fra dem, der ikke har,

H. der henviser til, at nejstemmerne synes snarere at have været udtryk for utilfredshed 
med EU's nuværende situation end en specifik modstand mod konstitutionelle reformer, 
men at resultatet af nejstemmerne paradoksalt nok er at opretholde status quo og blokere 
for reformer,

I. der henviser til, at Det Europæiske Råd i juni vedtog, at det var nødvendigt med en 
"tænkepause [der] vil blive benyttet til en bred debat i alle vore lande, der både skal 
omfatte borgerne, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og 
de politiske partier", og som henviser til, at stats- og regeringscheferne vedtog, at de 
ville mødes i første halvår af 2006 "for at foretage en samlet evaluering af de nationale 
debatter og beslutte, hvordan processen skal videreføres",2

J. der henviser til, at stats- og regeringscheferne erklærede, at ratifikationsprocessen kunne 
fortsætte, men samtidig vedtog, at den oprindelige tidsplan for forfatningens 
ikrafttræden (1. november 2006) ville blive forlænget, 

K. der henviser til, at Det Europæiske Råd imidlertid ikke udstak klare rammer for 
tænkepausen eller opstillede metoder, og at det siden har manglet både politisk vilje og 
evne til at inspirere og forvalte den europæiske dialog,

L. der henviser til, at Europa-Kommissionen forbereder sig på at sætte nyt skub i sin 
kommunikationspolitik, men uden at påtage sig en afgørende politisk ledelse af en 
kampagne for at redde forfatningen, 

M. der henviser til, at de nationale parlamenter har udtrykt deres støtte til en række fælles 
parlamentariske møder, der vil stimulere, styre og sammenfatte den europæiske dialog,3

N. der henviser til, at EU har en række muligheder - lige fra at opgive forfatningsprojektet, 
søge at fortsætte med den eksisterende tekst til et gå i gang med en total nyskrivning, og 
som henviser til, at et klart flertal af de franske og nederlandske vælgere synes at gå ind 

  
1 Belgien, Cypern, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakiet, Slovenien, Spanien, 
Tyskland, Ungarn, Østrig. 
2 SN 117/05, 18. juni 2005. 
3 XXXIV COSAC møde, 10.-11. oktober 2005.
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for at ændre teksten,1

1. bekræfter, at det vil arbejde for, at der uden unødvendig forsinkelse etableres en 
konstitutionel ordning for det fremtidige Europa, der styrker det parlamentariske 
demokrati og retsstaten, knæsætter grundlæggende rettigheder og udbygger EU's evne 
til at handle internt og eksternt; frygter, at EU uden en sådan konstitutionel ordning ikke 
vil kunne forvente loyalitet fra sine borgere, fastholde fremdriften i integrationen eller 
blive en respekteret partner på verdensplan;

2. minder om, at de politiske problemer og institutionelle svagheder, konventet skulle løse, 
vil fortsætte - for ikke at sige forværres - medmindre og indtil der foreligger en god 
ordning på linje med den foreslåede forfatning;

3. erkender, at ratifikationen af forfatningen nu er løbet ind i uoverstigelige 
vanskeligheder; 

4. afviser dannelse af kærnegrupper af visse medlemsstater bundet sammen af størrelse 
eller velstand; minder om, at Nice-traktaten ikke letter udvidet samarbejde mellem 
integrationsindstillede medlemsstater hen over hele det politiske spektrum; beklager 
ethvert forslag om, at der kunne dannes koalitioner af visse medlemsstater uden for EU-
systemet; 

5. advarer om, at en strategi baseret på selektiv gennemførelse af forfatningen risikerer at 
ødelægge konsensus mellem institutionerne og medlemsstaterne og dermed at forværre 
troværdighedskrisen; støtter derfor udelukkende visse demokratiske reformer, der kunne 
indføres ved at ændre procedureregler eller ved interinstitutionel aftale - som f.eks. 
gennemsigtig lovgivning i Rådet, indførelse af en form for borgerinitiativ, forbedringer 
af komitologiproceduren og mere nøje overvågning i medlemsstaternes parlamenter af 
EU-anliggender; 

6. foreslår at benytte den nuværende tænkepause til at sætte nyt skub i forfatningsprojektet 
på grundlag af en bred offentlig debat om den fremtidige europæiske integration; er 
besluttet på, at denne europæiske dialog bør afklare, uddybe og demokratisere 
konsensus omkring forfatningen, tage fat på kritikken og finde løsninger, hvor 
forventningerne ikke er indfriet; 

7. udtaler sin tilfredshed med, at der er indledt en ny debat om den retning, EU's politik 
skal tage, men understreger, at dette skal ske som led i løsningen af den 
forfatningsmæssige krise, og at politiske retningslinjer på EU-plan skal tage deres 
udgangspunkt direkte i EU-institutionernes regler, kompetencer og procedurer såvel 
som i de kompetencer, medlemsstaterne har tillagt EU; 

8. insisterer på, at dialogen skal gennemføres og koordineres på EU-plan og struktureres 
omkring fælles områder og i realistiske stadier på grundlag af en aftalt 
evalueringsramme og sigte mod at nå afgørende politiske valg; 

  
1 For eksempel siger 62 % af de franske og 65 % af de nederlandske vælgere, at de ønsker genforhandling for at 
få en mere social tekst, Flash Eurobarometer 171-172.
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9. advarer om, at ukoordinerede, snævert fokuserede nationale debatter kun vil befæste 
nationale stereotyper og skærpe forskelle; advarer om, at en påtvungen dialog uden 
politiske mål vil blive tåget, ja tom, og dermed fremkalde en kynisk holdning i 
offentligheden;

10. foreslår, at der afholdes en række konferencer mellem EU-parlamentarikere og 
nationale parlamentarikere – "parlamentariske forummer" - for at fremme debatten og 
trinvis forme de nødvendige politiske konklusioner; 

11. erkender den kritiske betydning for Parlamentet af at undgå, at forfatningsprojektet 
endnu en gang mislykkes; forpligter sig derfor til at spille en ledende rolle i den 
europæiske dialog, særlig ved at udgive "Europæiske Blade" om hvert af de store 
spørgsmål, EU står overfor, og som kan benyttes som en fælles europæisk platform for 
de nationale debatter, og som bør tjene som grundlag for drøftelserne i de 
parlamentariske forummer; 

12. foreslår, at det første parlamentariske forum afholdes i foråret 2006 forud for junimødet 
i Det Europæiske Råd for at høre rapporterne fra det franske og nederlandske parlament 
om de negative resultater af folkeafstemningerne og på grundlag af denne beslutning 
drøfte strukturen i den europæiske debat; formålet med dette forum er at fremsætte 
omfattende henstillinger til Det Europæiske Råd om, hvordan EU bør gå frem for at 
finde en vej ud af krisen;

13. foreslår, at den europæiske dialog skal tage sit udgangspunkt i en analyse af, hvor den 
originale konsensus nedfældet i forfatningen står ved magt, og hvor de kontroversielle 
spørgsmål ligger; 

14. foreslår at afholde andre parlamentariske forummer, der skal behandle følgende fire 
prioriterede spørgsmål om Europas fremtid: 

(i) hvad er målet med europæisk integration? 

(ii) hvilken rolle bør Europa spille i verden? 

(iii) hvilken fremtid er der for den europæiske sociale og økonomiske model på 
baggrund af globaliseringen? 

(iv) hvordan defineres EU's grænser?

15. mener, at en frugtbar debat om disse grundlæggende spørgsmål vil åbne nye 
perspektiver for europæisk integration og skabe grundlag for reform af de fælles 
politikker på områder, hvor der er uenighed; 

16. mener desuden, at den europæiske dialog kun vil klare den konstitutionelle krise, hvis 
den inddrager ikke alene EU-institutionerne, men også nationale og regionale 
parlamenter, lokalregeringer, politiske partier, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet 
og akademiske kredse; lægger i denne sammenhæng særlig vægt på praktiske bidrag fra 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; 
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17. anmoder medlemsstaterne om at afholde et stort antal offentlige møder og 
mediedebatter om Europas fremtid - "borgernes forummer" - på nationalt, regionalt og 
lokalt plan struktureret omkring de fælles aftalte områder, med bistand fra 
Kommissionen; opfordrer indtrængende arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets 
organisationer til at gå ind i disse debatter; 

18. forventer, at politiske partier vil give meget mere plads til den europæiske dimension 
både i deres interne debatter og i valgkampagner; 

19. ser meget gerne andragender fra borgerne med bidrag til at forme debatten;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at prioritere EU's kultur- og 
uddannelsespolitik højere og gentager sit budgetforslag om øgede midler til Prince-
programmet; 

21. foreslår, at konklusionerne fra tænkepausen udarbejdes i anden halvdel af 2007 efter 
kriterierne i punkt 1, og at der på det tidspunkt træffes klar afgørelse om, hvorvidt det er 
nødvendigt at forbedre forfatningen og i bekræftende fald hvordan; 

22. insisterer på, at hvis resultatet af den europæiske dialog viser, at det er nødvendigt at 
ændre forfatningens tekst for at skabe ny konsensus og lette ratifikationen, bør 
forhandlingerne betragte 2004-forfatningen som et godt første udkast og søge at 
fastholde de nøglereformer, der vil forbedre systemet med demokratisk governance i 
EU, og som ikke har vist sig kontroversielle under ratifikationsprocessen; 

23. insisterer også på, at hvis det besluttes at revidere teksten gennemgribende, bør der 
opstilles et mandat for et nyt konvent, der skal afholdes i 2008; 

24. opfordrer medlemmerne af Det Europæiske Råd til at acceptere både individuelt og 
kollektivt ansvar for at gennemføre en eventuel konstitutionel ordning og insisterer på, 
at de koordinerer såvel indhold som timing af de nationale kampagner mere tæt og 
demonstrerer deres politiske vilje og gensidige solidaritet over for borgerne;

25. tager til efterretning Kommissionens plan D for demokrati, dialog og debat, men 
opfordrer Kommissionen til ikke kun at bidrage med sin kommunikationsstrategi, men 
også at vise afgørende politisk lederskab for at hjælpe EU ud af sine nuværende 
konstitutionelle vanskeligheder; 

26. opfordrer indtrængende til, at en eventuel revideret forfatning forelægges ved 
vejledende folkeafstemninger over hele EU samtidig med næste valg til Europa-
Parlamentet i 2009, for at offentligheden kan fælde sin dom over den;

27. anmoder under alle omstændigheder om, at der gøres alt for at sikre, at den forfatning, 
der bliver resultatet, træder i kraft i løbet af 2009;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, de tidligere medlemmer af EU-Konventet og tiltrædelses- og 
kandidatlandenes parlamenter og regeringer.


