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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a mérlegelés időszakáról: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének kerete, 
témakörei és összefüggései
(2005/2146(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Nizzai Szerződésre,

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződésre,

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződésről szóló 2005. január 12-
i állásfoglalására1,

– tekintettel az állam- és kormányfőknek az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés 
ratifikálásáról szóló, a 2005. június 16-17-i Európai Tanács során tett nyilatkozatára,

– tekintettel a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által az 
Európai Parlament felkérésére elkészített véleményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikkének (2) bekezdésére

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

mivel

A. az Európai Unió huszonöt tagállama 2004. október 29-én aláírta az Európai Alkotmány 
létrehozásáról szóló Szerződést,

B. az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést az Európai Konvent dolgozta ki, mely a 
nyitottság, a pluralizmus és a demokratikus legitimitás új szintjeire ért el,

C. az Európai Parlament több mint kétharmados többséggel jóváhagyta az Alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződést mint „egészében véve jó kompromisszumot és hatalmas 
előrelépést… a létező szerződésekhez képest…  amely „szilárd és tartós keretet ad az 
Európai Unió jövőbeli fejlődésének…[amely] lehetővé teszi mind a további bővítést, mind 
– szükség esetén – saját felülvizsgálatát”,2

D. azóta tizennégy, az Unió lakosságának többségét képviselő tagállam ratifikálta az 

  
1 HL C 247 E 2005.10.6., 88.o.
2 az Európai Parlament 2005. október 12-i állásfoglalása, lásd fent
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Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést saját alkotmányos előírásaik alapján1

E. a május 29-én és június 1-jén tartott népszavazások eredményeképp Franciaország és 
Hollandia nem ratifikálták az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést, melynek 
következtében a ratifikációs folyamat a hátralévő kilenc tagállamban megrekedt,

F. az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke alapján az Alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződés addig nem lép életbe, amíg az összes tagállam nem ratifikálta,

G. tiszteletben kell tartani azon tagállamok és lakosaik döntését, amelyek ratifikálták a 
szerződést, és azokét is, akik nem,

H. úgy tűnik, hogy a „nem” szavazatok inkább az Unió jelenlegi állapotával való 
elégedetlenség kifejeződésének tekinthetők, mint az alkotmányos reformok elleni 
kifogásnak, ennek ellenére paradox módon az elutasító eredmény éppen a jelenlegi 
állapotot tartja fent, és akadályozza a reformokat,

I.  a júniusi Európai Tanács úgy határozott, hogy „az átgondolás ezen időszakát… minden 
egyes tagországban a polgárok, a polgári társadalom, a szociális partnerek, a nemzeti 
parlamentek, valamint a politikai pártok bevonásával széleskörű vita lefolytatására kell 
majd felhasználni”; a kormányfők megállapodtak, hogy 2006 első félévére „találkozót 
hívunk össze a nemzeti viták összesített értékelése és a folyamat továbbvitele érdekében" 2

J. a kormányfők kijelentették, hogy a ratifikációs folyamat folytatódhat, noha abban is 
egyetértettek, hogy az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatályba lépésének 
eredeti határidejét (2006. november 1.) meg kell hosszabbítani,

K. az Európai Tanács ugyanakkor nem volt képes egyértelműen fókuszálni az átgondolás 
időszakára és meghatározni az alkalmazandó módszereket, és azóta láthatóan hiányzik 
nála mind a politikai akarat, mind a lehetőség arra, hogy ösztönözze és irányítsa európai 
párbeszédet,

L. az Európai Bizottság kommunikációs politikájának újraindítására készül, anélkül azonban, 
hogy politikailag döntő fontosságú vezető szerepet játszana az Alkotmány létrehozásáról 
szóló szerződés megmentésére irányuló kampányban,

M. a nemzeti parlamentek kijelentették, hogy támogatják azokat a közös parlamenti üléseket, 
amelyek ösztönözhetik, irányíthatják és összegezhetik az európai párbeszéd eredményeit3

N. az alkotmányos projekt feladásától a jelenlegi szöveg továbbvitelén keresztül az 
újraszövegezésig elméletben több lehetőség is az Unió rendelkezésére áll; a francia és 
holland szavazók egyértelmű többsége láthatólag a szöveg módosítása mellett áll,4

  
1 Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, 
Luxemburg, Málta, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország. 
2 SN 117/05, 2005. június 18.
3 XXXIV. COSAC-ülés, 2005. október 10-11.
4 Például a francia szavazók 62%-a és a holland szavazók 65%-a „újratárgyalást” szeretne egy szociálisan 
érzékenyebb szöveg érdekében. Flash Eurobarometer 171-172.
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1. megerősíti az Európa jövőjének késedelem nélküli alkotmányos rendezésével kapcsolatos 
elkötelezettségét, amely erősíti a parlamenti demokráciát és a jogállamiságot, rögzíti az 
alapvető jogokat és növeli az Unió cselekvési képességét bel- és külföldön egyaránt; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az alkotmányos rendezés nélkül az Unió nem várhatja el 
állampolgárai lojalitását, nem lesz képes fenntartani az integráció lendületét és elismert 
partnerré válni a világ ügyeiben;

2. emlékeztet, hogy azok a politikai problémák és intézményi gyengeségek, amelyeknek 
megválaszolására a Konvent létrejött, továbbra is fennmaradnak – sőt, növekednek majd –
, egészen addig, amíg a javasolt Alkotmány keretein belül jó megoldást nem találnak 
rájuk;

3. elismeri, hogy az Alktományt létrehozó szerződés ratifikációja áthághatatlan akadályokba 
ütközik;

4. elutasítja egy néhány tagállam által létrehozandó, méret vagy gazdagság alapján 
összefogott „mag” létrehozását; emlékeztet, hogy a Nizzai Szerződés szolgálja az 
integrációt szorgalmazó tagállamok közötti szorosabb együttműködést a politikák teljes 
skálájában; helytelenít minden, az egyes országoknak az EU rendszerén kívüli 
együttműködésére irányuló javaslatot;

5. figyelmeztet arra, hogy egy az Alkotmányról szóló szerződés szelektív végrehajtásán 
alapuló stratégia az intézmények és a tagállamok közötti konszenzus tönkretételével 
fenyeget, ezzel súlyosbítva a bizalmi válságot; ezért kizárólag azokat a demokratikus 
reformokat támogatja, amelyeket az eljárási szabályzat felülvizsgálatával vagy egyéb 
intézményközi megállapodás útján végre lehet hajtani, mint például a Miniszterek 
Tanácsában zajló jogalkotás átláthatóvá tétele, az állampolgári kezdeményezés 
bevezetése, a komitológiai eljárás javítása, valamint az EU ügyeinek szigorúbb 
ellenőrzése a tagállamok parlamentjei által;

6. javasolja, hogy a mérlegelés mostani időszakát használják fel az alkotnányos projekt 
újraindítására egy – az európai integráció jövőjéről szóló – széles körű nyilvános vita 
alapján; ragaszkodik ahhoz, hogy ennek az Európai párbeszédnek tisztáznia kell, el kell 
mélyítenie és demokratikusabbá kell tennie az Alkotmánnyal kapcsolatos konszenzust, 
valamint válaszokat kell adnia a kritikákra, és megoldásokat kell találnia a beteljesületlen 
elvárásokra;

7. üdvözli az Unió politikáinak irányultságával kapcsolatos újabb viták kezdetét, de kiemeli, 
hogy ezeknek az alkotmányos válság leküzdését kell szolgálniuk, valamint hogy a 
politikák EU-szintű meghatározásának közvetlenül kapcsolódnia kell az EU 
intézményeinek szabályaihoz, hatásköreihez és eljárásaihoz, valamint az EU-nak a 
tagállamok által átruházott hatásköreihez;

8. ragaszkodik ahhoz, hogy a párbeszédet az egész Unióban meg kell indítani és koordinálni 
kell, valamint azt közös témákkal strukturálva és az előzetes értékelési keret alapján 
megállapított reális ütemezéssel úgy kell megtervezni, hogy végül politikai döntésekhez 
vezessen;
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9. figyelmeztet arra, hogy a koordinálatlan, szűk látószögű nemzeti viták csak megerősítik a 
nemzeti sztereotípiákat és erősítik a megosztottságot; valamint hogy a politikai célok 
nélküli párbeszéd homályos és üres lenne, és a nyilvánosság cinizmusát erősítené;

10. javasolja, hogy rendezzenek konferenciákat – parlamenti fórumokat – az EP és a nemzeti 
parlamentek képviselői között a vita ösztönzése, valamint a szükséges politikai 
következtetések lépésről lépésre történő kialakítása érdekében;

11. felismeri a Parlament kiemelkedően fontos szerepét az alkotmányos projekt második 
kudarcának elkerülésében; ezért elkötelezi magát amellett, hogy vezető szerepet játsszon 
az európai párbeszédben, különösen az Unió előtt álló fontos kérdésekkel kapcsolatban 
készített Európai Tanulmányok kiadásával, melyeket közös európai sablonként lehet 
használni a nemzeti viták alkalmával, és alapként a parlamenti fórumok tanácskozásai 
során;

12. javasolja, hogy az első parlamenti fórumot 2006 tavaszára, az Európai Tanács júniusi 
ülése előtt hívják össze annak érdekében, hogy meghallgathassák a francia és a holland 
parlamenteknek az elutasító népszavazási eredményekről szóló jelentéseit, és hogy – jelen 
állásfoglalás alapján – megvitathassák az európai párbeszéd felépítését; e fórum célja, 
hogy átfogó ajánlásokat fogalmazzon meg az Európai Tanácsnak az Unió számára a 
válságból kivezető úttal kapcsolatban;

13. javasolja, hogy az európai párbeszéd kezdetén elemezzék, hogy az Alkotmányt létrehozó 
szerződésben lefektetett eredeti konszenzus mely részei jók, és hol találhatók a vitatott 
kérdések;

14. javasolja egyéb parlamenti fórumok szervezését az Európa jövőjével kapcsolatos négy 
legfontosabb kérdés megválaszolására, melyek a következők: 

(i) Mi az európai integráció célja? 

(ii) Milyen szerepet kell játszania Európának a világban? 

(iii) A globalizáció fényében mi az európai szociális és gazdasági modell jövője? 

(iv) Hogyan definiáljuk az Európai Unió határait?

15. úgy véli, hogy egy – ezekkel az alapvető kérdésekkel kapcsolatos – gazdag vita új 
perspektívákat nyit majd meg az európai integráció számára és előkészíti a terepet a közös 
politikák reformjához azokon a területeken, ahol nézeteltérés van;

16. emellett úgy véli, hogy az európai párbeszéd csak akkor képes az alkotmányos válság 
legyőzésére, ha nem csak az EU intézményei vesznek részt benne, hanem az állami és 
regionális parlamentek, a helyi önkormányzatok, a politikai pártok, a szociális partnerek, a 
civil társadalom és a tudományos közösség is; különösen fontosnak tartja e tekintetben az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága gyakorlati 
hozzájárulását;
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17. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten, a közösen megállapított 
témák köré építve szervezzenek nagy számban nyilvános üléseket és médiavitákat –
állampolgári fórumokat – Európa jövőjéről a Bizottság segítségével; sürgeti a szociális 
partnereket és a civil szervezeteket, hogy vegyenek részt ezekben a vitákban;

18. elvárja a politikai pártoktól, hogy belső vitáik és a választási kampányok során sokkal 
jobban emeljék ki az európai dimenziót;

19. üdvözölné a vita formálását szolgáló állampolgári petíciókat;

20. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy adjanak nagyobb prioritást az EU kulturális és 
oktatási politikájának, és megismétli költségvetési javaslatát a PRINCE program 
támogatásának növelésére;

21. javasolja, hogy 2007 második felében az (1) bekezdésben leírt követelmények alapján 
vonják le az átgondolás időszakának következtetéseit, és szülessen egyértelmű döntés 
arról, hogy szükség van-e az Alkotmányt létrehozó szerződés javítására, és ha igen, azt 
hogyan kellene végrehajtani;

22. követeli, hogy amennyiben az európai párbeszéd eredménye alapján az Alkotmányt 
létrehozó szerződés szövegét módosítani kell a konszenzus megújítása és a ratifikáció 
előmozdítása érdekében, akkor a tárgyalások során a 2004-es alkotmányos szerződést 
kezeljék első tervezetként, és igyekezzenek megőrizni azokat a kulcsfontosságú 
reformokat, amelyek javítják az EU demokratikus kormányzásának rendszerét, és amelyek 
nem bizonyultak vitathatónak a ratifikációs folyamat során;

23. nyomatékosan kéri továbbá, hogy amennyiben a szöveg jelentős mértékű 
felülvizsgálatáról születik döntés, készítsék elő a 2008 során tartandó új Konvent 
mandátumát;

24. felhívja az Európai Tanács tagjait, hogy vállaljanak egyéni és kollektív felelősséget a 
kialakult alkotmányos megoldás életbe léptetésére; nyomatékosan kéri, hogy koordinálják 
közelebbről a nemzeti kampányok tartalmát és ütemezését, és adjanak biztosítékot az 
állampolgároknak politikai akaratukról és kölcsönös szolidaritásukról;

25. tudomásul veszi az Európai Bizottság demokráciára, párbeszédre és vitára vonatkozó „D 
Tervét” (Demokracy, Dialogue and Debate), de felhívja a Bizottságot, hogy 
kommunikációs stratégiájának bemutatása mellett vállaljon vezető politikai szerepet 
annak érdekében, hogy az Unió leküzdhesse a jelenlegi alkotmányos nehézségeket;

26. sürgeti, hogy a felülvizsgált Alkotmányról szóló szerződést a következő, 2009-es európai 
parlamenti választásokkal egyidőben EU-szerte bocsássák konzultatív szavazásra annak 
érdekében, hogy megtudhassuk a lakosság véleményét annak eredményéről;

27. mindenesetre kéri, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést annak biztosítására, hogy az 
eredményül kapott Alkotmány 2009 során lépjen érvénybe;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és 
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Szociális Bizottságnak, az Európai Konvent volt tagjainak, valamint a csatlakozásra váró 
és tagjelölt országok parlamentjeinek és kormányainak.


