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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пътната карта за конституционния процес в Европейския съюз
(2007/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за създаване на Конституция за Европа, подписан в Рим 
на 29 октомври 2004 г. (Конституционния договор),

– като взе предвид Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на 
Европейската общност, изменени с Единния европейски акт и с Договорите от 
Маастрихт, Амстердам и Ница,

– като взе предвид Декларацията от Лаакен относно бъдещето на Европейския съюз 
от 15 декември 2001 г.1,

– като взе предвид Договора за присъединяване към Европейския съюз на Чешката 
република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република 
Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република 
Словения и Словашката република2 и Договора за присъединяване на Република 
България и Румъния към Европейския съюз3,

– като взе предвид резолюцията си от 12 януари 2005 г. относно Договора за 
създаване на Конституция за Европа4,

– като взе предвид резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно периода на 
размисъл: структурата, темите и контекста за оценка на дебата за Европейския 
съюз5,

– като взе предвид резолюцията си от 14 юни 2006 г. относно следващите стъпки за 
периода на размисъл и анализ на бъдещето на Европа6,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16-17 юни 2005 г., 15-16 
юни 2006 г., 14-15 декември 2006 г.,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет от 17 януари 
2007 г., отправено към Парламента,

– като взе предвид резолюцията от 14 март 2007 г., която отбелязва 50-ата годишнина 
от подписването на Римските договори, приета от Европейския икономически и 
социален комитет,

– като взе предвид декларацията за Европа, приета от Комитета на регионите на 
  

1 Европейски съвет в Лакен, приложение 1, стр. 19.
2 OВ L 236, 23.09.2003 г., стр. 17.
3 OВ L 157, 21.06.2005 г., стр. 11.
4 ОВ C 247 E, 06.10.2005 г., стр. 88.
5 ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 306.
6 Приети текстове, P6_TA(2006)0263.
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заседанието му от 23 март 2007 г.,

– като взе предвид Берлинската декларация от 25 март 2007 г. по случай 50-ата 
годишнина от подписването на Римските договори,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на   и  на   (A6-0000/2007),

като има предвид, че:

А. Европейският съюз, като първи успешен опит за наднационален демократичен 
съюз на държави и граждани, е изправен пред нови и безпрецедентни 
предизвикателства, които, заедно с трансформациите, през които той премина при
последователните си разширявания, налагат преразглеждане на основите му,

Б. Конституционният договор беше подписан от правителствата на 27-те държави-
членки на Европейския съюз, които се ангажираха да намерят правилните решения, 
за да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, 
както вътре, така и извън него, и предизвикателството на разширяването и 
задълбочаването на Европейския съюз,

В. Конституционният договор, и по-специално Част І, ІІ и ІV, беше изготвен съгласно 
метода на конвенцията, който обединява представители както на държавите-
членки, така и на присъединяващите се страни, като националните и европейските 
парламентаристи съставляваха мнозинство, подсилвайки по този начин неговата 
легитимност,

Г. Част ІІІ от Конституционния договор представлява основно кодификация на 
настоящите договори, в който Конвенцията внесе някои адаптации и подобрения, 
по-специално разширяването на правните основания на процедурата по съвместно 
вземане на решение в законодателната процедура от сегашните 37 на 86, които 
трябва да се запазят, за да се подобри демократичността.

Д. Осемнадесет държави-членки, които представляват две трети от общия брой 
държави-членки и по-голямата част от населението на Европейския съюз, са 
ратифицирали досега Конституционния договор съгласно съответните им 
конституционни изисквания, включително чрез референдум в Испания, 
Люксембург и Румъния, докато други заявиха готовността си да извършат 
ратификацията,

Е. Франция и Нидерландия не успяха да доведат този процес до успешен край след 
отрицателния резултат от организираните в тези две страни референдуми,

Ж. Общественият дебат, започнат с процедурата по ратификацията на 
Конституционния договор, показа, че трудностите се коренят не толкова в 
институционалните новости, колкото в специфичните аспекти на конкретни 
политики, както и че критиката – доколкото самият Конституционен договор е бил 
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предмет на отрицателна реакция от страна на гражданите – е била насочена най-
вече към част ІІІ, която засяга политиките и функционирането на Европейския 
съюз, макар и част ІІІ да съдържа основно разпоредби, които вече са в сила,

З. Много от изразените опасения бяха свързани по-скоро с контекста, отколкото със 
съдържанието; както и че основните проблеми, които тревожат обществеността, 
като директивата за услугите на вътрешния пазар1 и финансовата рамка, бяха 
разрешени,

И. Европейският съвет от 16-17 юни 2005 г. взе решение да предостави период на 
размисъл след референдумите във Франция и Нидерландия, през който шест други 
държави-членки завършиха ратификацията, а Европейският съвет от 15-16 юни 
2006 г. поиска от председателството да проучи възможните бъдещи развития преди 
заседанието си на 21-22 юни 2007 г.,

Й. Общественият дебат, започнат през периода на размисъл, показа достатъчно ясно, 
че проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, 
очертани за първи път в Декларацията от Лаакен, и на които Конституционният 
договор търси решение, не са изчезнали; точно обратното, станали са по-явни и 
вече е крайно наложително да бъдат разрешени,

К. Парламентарните заседания, проведени от Парламента и националните 
парламенти, показаха, че като цяло се признава, че Конституционният договор би 
предоставил на Европейския съюз подходяща рамка за отговор на 
предизвикателствата, които стоят пред него,

Л. Все по-наложително става разширеният Европейски съюз да се сдобие с 
инструменти и способи, чрез които да може да функционира ефективно, да 
затвърди мястото в света и да отговори на тревогите на гражданите си, изправени 
пред предизвикателствата на глобализацията, промяната на климата и 
застаряващото население,

1. Потвърждава подкрепата си за съдържанието на Конституционния договор, който 
засилва ефективността на действията на Европейския съюз, укрепва демократичния 
контрол на процедурите на вземане на решения, подобрява прозрачността и засилва 
правата на гражданите на Европейския съюз, като същевременно представлява
компромис, и който отговаря на потребностите на Европейския съюз на настоящия 
етап;

2. Подчертава, че две трети от държавите-членки вече са ратифицирали 
Конституционния договор, като четири други ясно са изразили ангажимента си към 
разпоредбите му, както стана ясно от наскоро проведеното в Мадрид заседание по 
инициатива на правителствата на Испания и Люксембург;

3. Отбелязва опасенията, изразени от народите на Франция и Нидерландия, и 
приветства дебата, проведен в тези две страни, както и положителния принос на 
техните избрани правителства и опозиции с ангажимента им да намерят изход от 

  
1 OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
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задънената улица, в която се е озовал конституционният процес;

4. Потвърждава ангажимента си за постигане на решение на текущия конституционен 
процес на ЕС, който се основава на съдържанието на Конституционния договор, с 
възможност за различно представяне, но отчита появилите се в някои държави-
членки трудности;

5. Във връзка с това подкрепя усилията на германското председателство да получи от 
Европейския съвет през м. юни 2007 г. готова пътна карта, която да съдържа 
процедура, ясен мандат и срок за намиране на такова решение,

6. Припомня необходимостта да се гарантира капацитета за вземане на решения на 
Европейския съюз, ефективността на политиките му и пълната им демократична 
легитимност, към които Конституционният договор несъмнено е постигнал 
напредък в областта на законодателните и бюджетни процедури, както и 
необходимостта да се засили ролята на Европейския съюз в света, така че да може 
да оказва влияние при определянето и изпълнението на решенията на належащите 
проблеми, пред които е изправено човечеството;

7. Подчертава, че Конституционният договор съдържа други важни подобрения по 
отношение на изричното признаване на ценностите, върху които се основава 
Европейският съюз и задължителната сила на Хартата за основните права, както и 
по-голямото участие на гражданите в политическия живот на Европейския съюз, 
изясняването на съответните компетенции на Европейския съюз и на държавите-
членки, зачитането на принципа на субсидиарност и ролята на националните 
парламенти;

8. Заявява, че няма да приеме резултат от преговорите, който, ако се съпостави с 
Конституционния договор, би довел до по-малко демократичност, прозрачност и 
ефикасност и до намаляване на правата на гражданите (включително Хартата на 
основните права);

9. Във връзка с това признава необходимостта да се вземат предвид главните 
възникнали проблеми, особено през периода на размисъл, макар че някои от тях 
вече са били разгледани в Конституционния договор, като значението на един общ 
подход и подходящи средства за действие в следните области:

– насърчаване на устойчивото развитие, по-конкретно в борбата срещу 
промяната на климата

– насърчаване на европейската солидарност в областта на енергетиката,
– разработване на миграционна политика,

– подобряване или приспособяване на европейския социален модел в контекста 
на демографските промени и глобализацията,

– изключително важната борба с тероризма и диалога между цивилизациите,
– определянето на ефективни общи механизми за икономическата политика в 

еврозоната, като същевременно се защитава ролята на Европейската 
централна банка по отношение на паричната политика в съответствие с 
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договорите;

10. Призовава Европейския съвет през м. юни 2007 г. да предприеме необходимите 
мерки, за да свика междуправителствена конференция (МПК) в най-кратки 
срокове, чиято задача да бъде постигането на разрешение до края на текущата 
година по отношение на гореизброените точки, които бяха съставени след 
вслушване в гражданите през периода на размисъл;

11. Отново призовава Парламента, като единствената пряко избирана от гражданите 
институция на Европейския съюз, да участва на всички нива в МПК най-малко до 
степента му на участие на МПК през 2003-2004 г.;

12. Призовава Комисията да заеме своето място в предстоящите преговори;

13. Подчертава значението на диалога между националните парламенти и 
правителствата им на МПК и изразява своята готовност да поддържа тесни 
контакти с националните парламенти през предстоящия етап на преговорите, както 
и с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, и с 
гражданското общество;

14. Призовава процесът по ратификация на Договора след провеждането на МПК да 
бъде приключен до края на 2008 г., така че следващият парламент, който ще бъде 
избран през 2009 г., да може да започне мандата си в съответствие с разпоредбите 
на новия Договор;

15. Призовава всички държави-членки да обмислят възможността за координиране на 
процедурите си по ратификацията, така че процесът на ратификация да бъде 
едновременно приключен;

16. Възнамерява да представи по-точни предложения, когато дава становището си за 
свикване на МПК в съответствие с член 48 от Договора за Европейския съюз;

17. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на членовете на 
Европейския съвет, Съвета, Комисията, националните и регионални парламенти на 
държавите-членки, Комитета на регионите и Европейския икономически и 
социален комитет.


