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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat 
over de Europese Unie
(2005/2146(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Nice,

– gezien het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 20051 over het Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa, 

– gezien de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders over de ratificatie van het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, die werd afgelegd tijdens de 
bijeenkomst van de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005,

– gezien de op verzoek van het Europees Parlement uitgebrachte adviezen van het Comité 
van de regio's over ... en van het Europees Economisch en Sociaal Comité over ...,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale 
samenwerking, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie 
cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
en de Commissie verzoekschriften (A6-0000/2005),

overwegende dat

A. het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa op 29 oktober door de 
vijfentwintig lidstaten is ondertekend, 

B. de Grondwet is opgesteld door de Europese Conventie, die een ongekende mate van 
openheid, pluralisme en democratische legitimiteit heeft bereikt,

C. het Europees Parlement de Grondwet met een meerderheid van meer dan tweederde van 
de uitgebrachte stemmen heeft goedgekeurd als zijnde "een goed compromis en een 
enorme verbetering van de bestaande Verdragen" en van oordeel is dat de Grondwet "voor 
de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie een stabiel en duurzaam kader zal 

  
1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
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vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en tegelijkertijd procedures bevat voor 
een herziening, indien noodzakelijk"1,

D. veertien lidstaten, die een meerderheid van de bevolking van de Unie vertegenwoordigen
de Grondwet sindsdien overeenkomstig hun eigen grondwettelijke bepalingen hebben 
geratificeerd2,

E. Frankrijk en Nederland de Grondwet, na daarover respectievelijk op 29 mei en 1 juni 
referenda te hebben gehouden, niet hebben geratificeerd – met het resultaat dat het 
ratificatieproces in de overige negen lidstaten vervolgens is gestagneerd,

F. artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat de Grondwet pas in 
werking treedt nadat zij door alle lidstaten is geratificeerd,

G. het noodzakelijk is de beslissing van de landen en hun bevolkingen te respecteren, of zij 
nu de Grondwet hebben geratificeerd of niet,

H. de nee-stemmen eerder een uitdrukking van ontevredenheid over de huidige toestand van 
de Unie schijnen te zijn dan een specifieke afkeuring van de grondwettelijke 
hervormingen, maar dat de nee-stemmen paradoxaal genoeg tot gevolg hebben dat de 
status quo behouden blijft en hervormingen geblokkeerd worden,

I. de Europese Raad in juni besloten heeft tot het instellen van een "periode van bezinning 
(...) om een breed debat in elk van onze landen mogelijk te maken, waarbij de burgers, de 
civiele samenleving, de sociale partners, de nationale parlementen en de politieke partijen 
zullen worden betrokken; de regeringsleiders overeengekomen zijn dat zij in de eerste 
helft van 2006 een "algehele evaluatie maken van de nationale debatten, en dan een besluit 
nemen over de voortzetting van het proces"3,

J. de regeringsleiders hebben verklaard dat het ratificatieproces zou kunnen worden
voortgezet, al zijn zij daarbij tevens overeengekomen de oorspronkelijke termijn voor de 
inwerkingtreding van de Grondwet (per 1 november 2006) uit te stellen,

K. de Europese Raad het echter heeft verzuimd de periode van bezinning duidelijk te 
omlijnen of de methoden daarvoor te bepalen, en sindsdien noch de politieke wil lijkt te 
bezitten noch in staat lijkt te zijn de Europese dialoog op gang te brengen en het beheer 
erover te voeren,

L. de Europese Commissie voornemens is haar communicatiebeleid te vernieuwen, zonder 
echter vastberaden het voortouw te nemen in een campagne voor het behoud van de 
Grondwet,

M. de nationale parlementen hebben verklaard een reeks gezamenlijke parlementaire zittingen 

  
1 Resolutie van het Europees Parlement van 12.1.2005, zie hierboven.
2 België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk 
Slovenië, Slowakije, Spanje. 
3 SN 117/05, 18 juni 2005. 
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te willen ondersteunen die de Europese dialoog zullen "stimuleren, sturen en bundelen"1,

N. de Unie in theorie over verschillende opties beschikt – uiteenlopend van het opgeven van 
het Grondwettelijk project, via een voortzetting van het proces met een onveranderde tekst 
tot een complete omwerking van de Grondwet; dat een duidelijke meerderheid van de 
Franse en Nederlandse kiezers de voorkeur schijnen te geven aan een wijziging van de 
tekst2,

1. bevestigt zijn vaste voornemen om tijdig tot een constitutionele regeling van de toekomst 
van Europa te komen die de parlementaire democratie en de rechtsstaat versterkt, de 
grondrechten vast verankert en de mogelijkheden van de Unie vergroot om zowel intern 
als extern op doeltreffende wijze op te treden; vreest dat de Unie zonder een dergelijke 
constitutionele regeling niet op de loyaliteit van haar burgers zal kunnen rekenen, en 
evenmin in staat zal zijn verdere impulsen aan het integratieproces te geven of een serieus 
te nemen partner in de wereldpolitiek te worden;

2. herinnert eraan dat de politieke problemen en institutionele tekortkomingen waarover de 
daarvoor in het leven geroepen Conventie zich heeft gebogen, zullen blijven bestaan – en 
zelfs zullen toenemen – tenzij en totdat er een goede regeling komt die op de voorgestelde 
Grondwet is geënt;

3. erkent dat de ratificatie van de Grondwet nu voor onoverkomelijke moeilijkheden is 
komen te staan;

4. is gekant tegen de vorming van kerngroepen van bepaalde lidstaten die zich op grond van
hun grootte of rijkdom verbinden; herinnert eraan dat het Verdrag van Nice een sterkere 
samenwerking tussen integrationistisch gezinde lidstaten niet over de hele linie van het 
beleid vergemakkelijkt; betreurt ieder voorstel voor de vorming van coalities tussen 
bepaalde staten buiten het kader van het EU-systeem;

5. waarschuwt ervoor dat een op een selectieve invoering van de Grondwet gebaseerde 
strategie de consensus tussen de instellingen en de lidstaten dreigt te verstoren en daardoor 
de vertrouwenscrisis zou verergeren; ondersteunt derhalve uitsluitend bepaalde 
democratische hervormingen die door middel van een herziening van het Reglement van 
orde of het Interinstitutioneel Akkoord kunnen worden ingevoerd – zoals transparantie 
van de wetgeving door de Raad van Ministers, de invoering van een vorm van 
burgerinitiatief, verbeteringen van de comitologieprocedure en een strengere controle van 
het doen en laten van de EU door de parlementen van de lidstaten;

6. stelt voor de huidige denkpauze te gebruiken om het constitutionele proces op basis van 
een groot publiek debat over de toekomst van de Europese integratie te hernieuwen;
verklaart dat deze Europese dialoog de consensus omtrent de Grondwet moet 
verduidelijken, verdiepen en democratiseren en oplossingen moet vinden op de punten 
waar niet aan de verwachtingen is beantwoord;

  
1 XXXIVste COSAC-vergadering van 10-11 oktober 2005.
2 Zo zeggen bijvoorbeeld 62 % van de Franse en 65 % van de Nederlandse kiezers dat zij "heronderhandelingen" 
wensen ten behoeve van een "socialere Grondwet"; Flash Eurobarometer 171-172.
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7. verwelkomt het begin van een hernieuwd debat over de richting van het beleid van de 
Unie, maar onderstreept dat dit dient plaats te vinden in de context van het overwinnen 
van de constitutionele crisis en dat de beleidsvoorschriften op EU-niveau rechtstreeks 
verband dienen te houden met de regels, bevoegdheden en procedures van de EU-
instellingen evenals met de door de lidstaten aan de EU verleende competenties;

8. dringt erop aan dat de dialoog in de gehele Unie wordt gevoerd en gecoördineerd en dat 
deze dialoog door gemeenschappelijke thema's wordt gestructureerd, in realistische stadia 
aan de hand van een overeengekomen evaluatiekader wordt onderverdeeld en erop is 
gericht tot beslissende politieke keuzes te leiden;

9. waarschuwt ervoor dat ongecoördineerde nationale debatten die zich op een beperkt aantal 
thema's concentreren, de nationale stereotiepe opinies zullen verstevigen en de 
tegenstellingen zullen benadrukken; waarschuwt ervoor dat een opgelegde dialoog zonder 
politieke doelstellingen een vage, en zelfs een zinledige aangelegenheid zal zijn, waardoor 
het cynisme onder het publiek zou worden aangewakkerd;

10. stelt voor dat een reeks conferenties tussen leden van het Europees Parlement en de 
nationale parlementen – zogenaamde 'Parlementaire Fora' – dienen te worden 
georganiseerd om het debat te stimuleren en stap voor stap de nodige politieke conclusies 
te vormen;

11. erkent dat het voor het Parlement van cruciaal belang is een tweede mislukking van het 
constitutionele project te voorkomen; verbindt zich er derhalve toe een leidende rol te 
spelen in de Europese dialoog, met name door 'Europese verhandelingen" over de 
belangrijkste uitdagingen van de Unie te publiceren die als gemeenschappelijke basis voor 
de nationale debatten kunnen dienen en die ten grondslag behoren te liggen aan de 
beraadslagingen van de Parlementaire Fora;

12. stelt voor het eerste Parlementaire Forum in de lente van 2006, voorafgaand aan de 
bijeenkomst van de Europese Raad in juni, bijeen te roepen om berichten van het Franse 
en het Nederlandse Parlement over de negatieve uitkomst van de referenda aan te horen en 
om op basis van deze resolutie over de structuur van de Europese dialoog te discussiëren, 
waarbij het doel van dit Forum is, uitvoerige aanbevelingen aan de Europese Raad te doen 
over de weg die de Unie dient te volgen teneinde de crisis achter zich te kunnen laten;

13. stelt voor dat de Europese dialoog in een eerste stap dient te analyseren op welke punten
de oorspronkelijke consensus zoals vastgelegd in de Grondwet behouden is gebleven en 
waar de controversiële vraagstukken liggen;

14. stelt voor andere Parlementaire Fora te organiseren om vier cruciale vragen over de 
toekomst van Europa te behandelen, te weten:

(i) wat is het doel van de Europese integratie? 

(ii) welke rol moet Europa in de wereld spelen? 

(iii) hoe ziet de toekomst van het Europees sociaal en economisch model er in het 
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licht van de globalisering uit? 

(iv) hoe definiëren we de grenzen van de Europese Unie?

15. is van mening dat een rijk debat over deze fundamentele kwesties een nieuw perspectief 
zal bieden voor de Europese integratie en de weg zal bereiden voor een hervorming van 
het gemeenschappelijk beleid op de vlakken waar onenigheid heerst;

16. is bovendien van mening dat de Europese dialoog de constitutionele crisis alleen zal 
overwinnen wanneer daarbij niet slechts de verschillende EU-instellingen, maar ook de 
nationale en regionale parlementen, lokale overheden, de politieke partijen, de sociale 
partners, de burgermaatschappij en de academische gemeenschap worden betrokken; 
hecht in dit verband bijzondere waarde aan praktische bijdragen van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's;

17. verzoekt de lidstaten om op nationaal, regionaal en lokaal niveau een groot aantal 
openbare bijeenkomsten en mediadebatten over de toekomst van Europa – zogenaamde 
'Burgerfora' – te organiseren, die aan de hand van gemeenschappelijke thema’s
gestructureerd zijn, met medewerking van de Commissie; dringt er bij de sociale partners 
en de maatschappelijke organisaties op aan actief deel te nemen aan deze debatten;

18. verwacht van de politieke partijen dat zij zowel in hun interne debatten als in hun 
verkiezingscampagnes veel meer belang toekennen aan de Europese dimensie;

19. zou petities van burgers verwelkomen die ertoe bijdragen gestalte aan het debat te geven;

20. verzoekt de Commissie en de Raad grotere prioriteit te verlenen aan het beleid inzake 
cultuur en onderwijs, en herhaalt zijn budgettair voorstel voor een ruimere financiering 
van het PRINCE-programma; 

21. stelt voor de conclusies van de denkpauze in de tweede helft van 2007 volgens de in 
paragraaf 1 omlijnde criteria te trekken en in dat stadium een duidelijke beslissing te 
nemen over de vraag of verbeteringen aan de Grondwet nodig zijn, en zo ja, hoe deze te 
bewerkstelligen zijn;

22. dringt erop aan dat, mocht de Europese dialoog tot resultaat hebben dat de tekst van de 
Grondwet moet worden gewijzigd teneinde de consensus te hernieuwen en de ratificatie te 
vergemakkelijken, de Grondwet van 2004 als een goed voorontwerp voor de 
onderhandelingen moet dienen en moet worden gestreefd naar het behoud van de 
belangrijkste hervormingen die het systeem van het democratische bestuur van de EU 
zullen verbeteren en die tijdens het ratificatieproces niet controversieel zijn gebleken;

23. dringt er voorts op aan om een mandaat voor een nieuw, in 2008 te houden Conventie 
voor te bereiden voor het geval wordt besloten de tekst ingrijpend te wijzigen;

24. roept de leden van de Europese Raad op om zowel individueel als collectief de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de invoering van een uiteindelijke 
constitutionele regeling; dringt erop aan dat zij de inhoud en de tijdschema's van de 
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nationale campagnes nauwer op elkaar afstemmen en tegenover de burgers blijk geven 
van hun politieke wil en wederzijdse solidariteit;

25. neemt nota van het ‘Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat’ van de Europese 
Commissie, maar verzoekt haar niet slechts haar communicatiestrategie voor te leggen, 
maar vastberaden politiek leiderschap aan de dag te leggen om de Unie te helpen de 
huidige constitutionele moeilijkheden te boven te komen;

26. dringt erop aan een gewijzigde Grondwet gelijktijdig met de Europese 
parlementsverkiezingen in 2009 te onderwerpen aan een raadplegende stemming in de 
hele EU, om een publiek oordeel over het resultaat te verkrijgen;

27. verlangt hoe dan ook dat er alles voor wordt gedaan om te waarborgen dat de uiteindelijke 
Grondwet in de loop van 2009 in werking treedt;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
alsmede aan de parlementen van de lidstaten, het Comité van de Regio's en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, de voormalige leden van de Europese Conventie en de 
parlementen en regeringen van de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten.


