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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om perioden av eftertanke: struktur, teman och ramar för bedömningen av debatten om 
Europeiska unionen
(2005/2146(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Nicefördraget,

– med beaktande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 20051 om Fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa,

– med beaktande av uttalandet från stats- och regeringscheferna om ratificeringen av 
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Europeiska rådet 
den 16-17 juni 2005),

– med beaktande av yttrandena från Regionkommittén över ... och från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén över ..., som begärts av 
Europaparlamentet,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för 
ekonomi och valutafrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för 
regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, 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-…/2005), och 
av följande skäl:

A. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa undertecknades av 
Europeiska unionens tjugofem medlemsstater den 29 oktober 2004.

B. Konstitutionen utarbetades av Europeiska konventet, som uppnådde nya nivåer av 
öppenhet, pluralism och demokratisk legitimitet.

C. Med över två tredjedels majoritet stödde Europaparlamentet konstitutionen som ”en bra 
kompromiss och en avsevärd förbättring av de befintliga fördragen … [som] kommer att 
fungera som en stabil och varaktig ram för Europeiska unionens framtida utveckling, 
en ram som kommer att möjliggöra framtida utvidgningar och även tillhandahålla de 

  
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
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mekanismer som krävs för att genomföra en översyn av konstitutionen när detta är 
nödvändigt”.1

D. Fjorton medlemsstater, som utgör en majoritet av unionens befolkning, har sedan dess 
ratificerat konstitutionen i överensstämmelse med sina konstitutionella bestämmelser.2

E. Efter folkomröstningarna den 29 maj respektive 1 juni har Frankrike och Nederländerna 
inte ratificerat konstitutionen – med följden att ratificeringsprocessen därefter har 
avstannat i de flesta av de återstående nio medlemsstaterna.

F. Enligt artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen träder konstitutionen inte i kraft 
förrän den har ratificerats av samtliga medlemsstater.

G. Både beslutet av de medlemsstater och folk som har ratificerat konstitutionen och beslutet 
av dem som inte har gjort det måste respekteras.

H. Nejrösterna tycks mer ha varit en missnöjesyttring över det nuvarande tillståndet i unionen 
än en specifik protest mot de konstitutionella reformerna, men följden av nejrösterna är 
paradoxalt nog att det nuvarande läget bibehålls och att reformer blockeras.

I. I juni beslutade Europeiska rådet om en ”period av eftertanke … för att i våra länder 
möjliggöra en bred debatt, där medborgarna, det civila samhället, arbetsmarknadens 
parter, de nationella parlamenten och de politiska partierna deltar”. Regeringscheferna 
kom överens om att under det första halvåret 2006 ”göra en samlad bedömning av de 
nationella debatterna och enas om fortsättningen av processen”.3

J. Regeringscheferna förklarade att ratificeringsprocessen kunde fortsätta, även om de också 
kom överens om att den ursprungliga tidsplanen för konstitutionens ikraftträdande 
(den 1 november 2006) skulle förlängas.

K. Europeiska rådet gav dock inte perioden av eftertanke någon tydlig inriktning och angav 
inga metoder, och har sedan dess tyckts sakna både den politiska viljan och förmågan att 
stimulera och leda den europeiska dialogen.

L. Europeiska kommissionen förbereder sig för att nylansera kommunikationspolitiken, dock 
utan att ta något beslutsamt politiskt initiativ till en kampanj för att rädda konstitutionen.

M. De nationella parlamenten har uttalat stöd för en rad gemensamma parlamentariska möten 
med syfte att ”stimulera, styra och sammanfoga” den europeiska dialogen.4

  
1 Europaparlamentets resolution av den 12 januari 2005, se ovan.
2 Österrike, Belgien, Cypern, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Slovakien, Slovenien och Spanien.
3 SN 117/05, den 18 juni 2005.
4 XXXIV:e Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor (vid Europeiska unionens 
medlemsstaters parlament och Europaparlamentet) – COSAC, den 10–11 oktober 2005.
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N. Unionen har i teorin ett antal valmöjligheter: att överge konstitutionsprojektet, att försöka 
fortsätta med den nuvarande texten eller att sätta i gång med en fullständig omskrivning. 
En klar majoritet av de franska och nederländska väljarna tycks vara för en textändring.1

1. Europaparlamentet bekräftar sin föresats att utan onödiga dröjsmål nå en konstitutionell 
uppgörelse om Europas framtid som stärker den parlamentariska demokratin och 
rättssäkerheten, förankrar de grundläggande rättigheterna och ökar unionens förmåga att 
verka effektivt både inrikes- och utrikespolitiskt. Parlamentet fruktar att unionen, utan en 
sådan konstitutionell uppgörelse, inte kommer att kunna räkna med medborgarnas 
lojalitet, upprätthålla farten i integrationen eller bli en respektabel partner i internationella 
angelägenheter.

2. Europaparlamentet påminner om att de politiska problem och institutionella brister som 
konventet inrättades för att ta itu med kommer att bestå – och förvisso växa – om inte och 
till dess en bra uppgörelse nås i linje med den föreslagna konstitutionen.

3. Europaparlamentet erkänner att man i ratificeringen av konstitutionen nu har stött på 
oöverstigliga svårigheter.

4. Europaparlamentet förkastar bildandet av kärngrupper av medlemsstater som binds 
samman av storlek eller rikedom. Parlamentet påminner om att Nicefördraget inte främjar 
ett närmare samarbete mellan integrationistiskt sinnade medlemsstater på alla 
politikområden. Parlamentet beklagar varje antydan om att koalitioner av stater skulle 
kunna bildas utanför EU-systemet.

5. Europaparlamentet varnar för att en strategi som grundar sig på ett selektivt genomförande 
av konstitutionen riskerar att förstöra samförståndet mellan institutionerna och bland 
medlemsstaterna och därigenom förvärra förtroendekrisen. Parlamentet stöder därför 
uteslutande vissa demokratiska reformer som skulle kunna införas genom översyn av 
arbetsordningar eller interinstitutionella överenskommelser – såsom öppenhet i 
lagstiftningsarbetet i ministerrådet, införande av ett slags medborgarinitiativ, förbättringar 
av kommittéförfarandet och strängare granskning av EU-arbetet i medlemsstaternas regi.

6. Europaparlamentet föreslår att den nuvarande perioden av eftertanke används till att 
nylansera konstitutionsprojektet på grundval av en bred offentlig debatt om den 
europeiska integrationens framtid. Parlamentet anser att denna europeiska dialog bör syfta 
till att klargöra, fördjupa och demokratisera samförståndet kring konstitutionen och till att 
bemöta kritik och finna lösningar där förväntningarna inte har infriats.

7. Europaparlamentet välkomnar den begynnande nya debatten om unionens politiska 
riktning, men betonar att den måste äga rum inom en ram där den konstitutionella krisen 
övervinns och att politiska åtgärder på EU-nivå måste stå i direkt samband såväl med 
EU-institutionernas regler, befogenheter och förfaranden som med de befogenheter som 
EU har tilldelats av medlemsstaterna.

  
1 Till exempel säger 62 procent av fransmännen och 65 procent av nederländarna att de vill att texten 
”omförhandlas” så att den får en ”mer social prägel”, Flash Eurobarometer 171–172.
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8. Europaparlamentet insisterar på att dialogen förs och samordnas i hela unionen, 
struktureras utifrån gemensamma teman och i realistiska steg i enlighet med en 
överenskommen utvärderingsram samt utformas för att leda till avgörande politiska val.

9. Europaparlamentet varnar för att splittrade och snäva nationella debatter bara kommer att 
tjäna till att förstärka nationella stereotyper och skärpa motsättningar, och att en påtvingad 
dialog utan politiska mål kommer att vara oklar – rent av innehållslös – och därigenom ge 
upphov till allmän cynism.

10. Europaparlamentet föreslår att en rad konferenser mellan Europaparlamentariker och 
nationella parlamentariker – s.k. parlamentariska forum – anordnas i syfte att stimulera 
debatten och, steg för steg, forma de nödvändiga politiska slutsatserna.

11. Europaparlamentet medger att det är av central betydelse för parlamentet att ett andra 
misslyckande för konstitutionsprojektet undviks. Parlamentet föresätter sig därför att spela 
en ledande roll i den europeiska dialogen, särskilt genom att offentliggöra 
”Europadokument” om var och en av de stora frågor som unionen står inför, dokument 
som kan användas som en gemensam europeisk mall för de nationella debatterna och som 
bör tas som utgångspunkt för överläggningarna i de parlamentariska forumen.

12. Europaparlamentet föreslår att det första parlamentariska forumet sammankallas våren 
2006, före Europeiska rådets junimöte, för att behandla rapporterna från de franska och 
nederländska parlamenten om de negativa omröstningsresultaten och för att diskutera, på 
grundval av denna resolution, den europeiska dialogens struktur. Detta forums syfte är att 
avge utförliga rekommendationer till Europeiska rådet om hur unionen bör gå vidare för 
att finna en väg ut ur krisen.

13. Europaparlamentet föreslår att den europeiska dialogen inleds med en analys av var det 
ursprungliga samförståndet om konstitutionen finns kvar och var de kontroversiella 
frågorna ligger.

14. Europaparlamentet föreslår att andra parlamentariska forum anordnas i syfte att ta itu med 
följande fyra prioriterade frågor om Europas framtid:

i) Vad är den europeiska integrationens mål?

ii) Vilken roll bör Europa spela i världen?

iii) Mot bakgrund av globaliseringen, hur ser framtiden ut för den europeiska 

sociala och ekonomiska modellen?

iv) Hur definierar vi Europeiska unionens gränser?

15. Europaparlamentet anser att en allsidig debatt om dessa grundfrågor kommer att öppna 
nya perspektiv för den europeiska integrationen och bereda marken för reformer av den 
gemensamma politiken på de områden där det finns meningsskiljaktigheter.
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16. Europaparlamentet anser vidare att den europeiska dialogen kommer att leda till att den 
konstitutionella krisen övervinns endast om den omfattar inte bara EU:s institutioner, utan 
även nationella och regionala parlament, lokala myndigheter, politiska partier, 
arbetsmarknadens parter, det civila samhället och den akademiska världen. Parlamentet 
sätter i detta hänseende särskilt värde på praktiska inlägg från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i samverkan med kommissionen, på 
nationell, regional och lokal nivå anordna ett stort antal offentliga möten och 
mediedebatter om Europas framtid – s.k. medborgarforum – som struktureras utifrån de 
gemensamt överenskomna temana. Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter och 
det civila samhällets organisationer att delta i dessa debatter.

18. Europaparlamentet räknar med att de politiska partierna i mycket högre grad kommer att 
framhäva den europeiska dimensionen i både interna debatter och valkampanjer.

19. Europaparlamentet välkomnar framställningar från medborgarna som bidrar till att forma 
debatten.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att prioritera EU:s kultur- och 
utbildningspolitik högre och upprepar sitt budgetförslag om ökade anslag till
Princeprogrammet.

21. Europaparlamentet föreslår att slutsatserna av perioden av eftertanke dras under det andra 
halvåret 2007, i enlighet med de kriterier som anges i punkt 1, och att ett tydligt beslut då 
fattas om huruvida konstitutionen behöver förbättras och, i så fall, om hur förbättringarna 
bör genomföras.

22. Europaparlamentet insisterar på att man, om resultatet av den europeiska dialogen visar att 
det är nödvändigt att ändra konstitutionen för att återuppliva samförståndet och främja 
ratificeringen, i förhandlingarna behandlar 2004 års konstitution som ett bra första förslag 
och försöker behålla de centrala reformer som kommer att förbättra systemet för 
demokratisk styrning i EU och som inte varit kontroversiella under ratificeringsprocessen.

23. Europaparlamentet insisterar vidare på att man, om det beslutas att texten skall revideras 
avsevärt, utarbetar ett mandat för ett nytt konvent 2008.

24. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ledamöter att ta både individuellt och 
kollektivt ansvar för att sätta en eventuell konstitutionell uppgörelse i kraft och insisterar 
på att de samordnar de nationella kampanjerna på ett bättre sätt såväl innehålls- som 
tidsmässigt och ger medborgarna bevis på sin politiska vilja och ömsesidiga solidaritet.

25. Europaparlamentet noterar Europeiska kommissionens ”plan D för demokrati, dialog och 
debatt”, men uppmanar kommissionen att inte bara lägga fram sin 
kommunikationsstrategi, utan att även visa beslutsamt politiskt ledarskap i syfte att hjälpa 
unionen att lämna de nuvarande konstitutionella svårigheterna bakom sig.
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26. Europaparlamentet kräver att en eventuell reviderad konstitution underkastas en 
rådgivande folkomröstning i hela EU samtidigt med nästa val till 
Europaparlamentet 2009, så att allmänheten får möjlighet att yttra sig över resultatet.

27. Europaparlamentet begär i alla händelser att alla tänkbara åtgärder vidtas för att se till att 
den slutgiltiga konstitutionen träder i kraft under 2009.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas parlament, Regionkommittén och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska konventets före detta 
ledamöter samt anslutnings- och kandidatländernas parlament och regeringar.


