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Euroopan parlamentin päätöslauselma sopimuksen Euroopan perustuslaista 
ratifiointimenettelyistä ja sopimusta koskevasta tiedotusstrategiasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista, jonka hallitustenvälisessä 
konferenssissa kokoontuneet Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiehet 
hyväksyivät 18. kesäkuuta 20041 ja joka on tarkoitus allekirjoittaa Roomassa 
29. lokakuuta 2004, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan, 

A. pitää historiallisena jäsenvaltioiden kaikkein korkeimmalla poliittisella tasolla 
18. kesäkuuta 2004 tekemää sopimusta, joka on laajentuneen Euroopan unionin 
ensimmäinen huomattava poliittinen teko ja luo perustan uudistuneelle unionille, joka 
perustuu suurempaan demokratiaan, avoimuuteen ja tehokkuuteen, 

B. ottaa huomioon, että vuonna 2005 Euroopassa on vallinnut rauha kuusikymmentä vuotta 
ja tätä aikaa on leimannut koko Euroopan keskinäinen sovinto, joka on perustunut 
tiivistyvään taloudelliseen ja poliittiseen integraatioon, johon Euroopan yhteisöt ja 
myöhemmin Euroopan unioni ja niiden laajentumiset ovat ratkaisevasti vaikuttaneet, 

C. katsoo, että ehdotus sopimukseksi perustuslaista unionille, jonka perustana ovat sen 
jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset, on esitettävä kansalaisille mahdollisimman 
ymmärrettävästi, erityisesti maissa joissa järjestetään kansanäänestys, 

1. pyytää neuvostoa etsimään kaikille jäsenvaltioille yhteisen lähestymistavan sekä 
perustuslakisopimuksen ratifiointimenettelyyn että siihen, missä ajassa sopimus on 
ratifioitava; 

2. pitää välttämättömänä korostaa kaikin tavoin eri jäsenvaltioissa järjestettävän äänestyksen 
eurooppalaista ulottuvuutta yhteisen tietoisuuden lisäämiseksi ja Euroopan tuomiseksi 
lähemmäs kansalaisia; 

3. ehdottaa näin ollen ja senkin takia, että sopimuksen allekirjoittamisen ja sen mahdollisen 
voimaantulon välinen epävarmuuden aika olisi mahdollisimman lyhyt, että 
ratifiointimenettelyt pyrittäisiin saattamaan päätökseen 5.–8. toukokuuta 2005, sillä tämän 
ajanjakson symboliarvo sekä maanosamme rauhan että Euroopan yhdentymisen kannalta 
poistaisi osaltaan näitä huolenaiheita; 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan tiedotusstrategian, jonka avulla ehdotus 
sopimukseksi perustuslaista esitellään kansalaisille ymmärrettävästi ja objektiivisesti sekä 
tuodaan kaikkien saataville ja jäsenvaltioiden tiedotus saadaan mahdollisimman 
yhteneväiseksi; 

                                                 
1 Asiakirja CIG 86/04. 
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5. on valmis osallistumaan tähän strategiaan ja ehdottaa, että muiden toimielinten kanssa 
keskustellaan mahdollisuudesta yhteiseen strategiaan, jolla pyrittäisiin mahdollisuuksien 
mukaan koordinoimaan ja täydentämään kolmen toimielimen toimia; 

6. ilmoittaa antavansa lausuntonsa ehdotukseksi sopimukseksi perustuslaista 
mahdollisimman pian sen allekirjoittamisen jälkeen; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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