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Resolutie van het Europees Parlement over de ratificatieprocedures voor het Verdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa en een communicatiestrategie voor de 
uitvoering daarvan  

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, dat de 
staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
bijeen, op 18 juni 20041 hebben goedgekeurd en dat op 29 oktober 2004 in Rome zal worden 
ondertekend,  

– gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement, 

A. gezien het historische belang van het op het hoogste politieke niveau op 18 juni jl. door de 
lidstaten bereikte akkoord, waarmee de uitgebreide Europese Unie haar eerste belangrijke 
politieke daad stelde door de fundamenten te leggen van een hernieuwde Unie, uitgerust met 
meer democratie, meer transparantie en meer doeltreffendheid,   

B. overwegende dat in 2005 ons continent zestig jaar in vrede zal hebben geleefd en dat dit 
moment samenvalt met de hereniging van geheel Europa dat is gebaseerd op een steeds 
grotere economische en politieke integratie, waarvoor de Gemeenschappen, en vervolgens de 
Europese Unie en de opeenvolgende uitbreidingen de doorslaggevende stimulansen hebben 
gegeven, 

C. overwegende dat het van belang is dat het ontwerpverdrag tot vaststelling van de grondwet 
van een Unie die is gegrondvest op haar lidstaten en de burgers daarvan, zo begrijpelijk 
mogelijk aan de burgers wordt gepresenteerd, met name in de landen waar een referendum 
zal worden gehouden,  

1. verzoekt de Raad te zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak van de lidstaten voor zowel 
de ratificatieprocedure van het constitutionele verdrag als voor de periode tijdens welke deze 
moet worden georganiseerd; 

2. acht het namelijk van wezenlijk belang dat de Europese dimensie van de stemming die in de 
lidstaten zal worden gehouden met alle mogelijke middelen wordt benadrukt, teneinde het 
gemeenschappelijk bewustzijn te doen toenemen en het Europa van de burgers naderbij te 
brengen; 

3. stelt in dit verband voor, ook om de periode van onzekerheid tussen de ondertekening van het 
verdrag en de eventuele inwerkingtreding ervan tot een minimum te beperken, om als 
streefdata voor de voltooiing van de ratificatieprocedures 5 t/m 8 mei 2005 te kiezen, een 
periode waarvan de symbolische waarde zowel voor de vrede op ons continent als voor de 
Europese eenwording ertoe kan bijdragen bovengenoemde wens te realiseren;  

4. verzoekt de Raad en de Commissie een communicatiestrategie op te stellen voor een 
toegankelijke, begrijpelijke en objectieve presentatie aan de burgers van het ontwerpverdrag 
voor een grondwet, terwijl tegelijkertijd een zo groot mogelijke geharmoniseerde aanpak 
tussen de lidstaten wordt gegarandeerd; 
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5. verklaart zich bereid aan deze strategie mee te werken en stelt een bijeenkomst voor met de 
andere instellingen om de mogelijkheid van een gemeenschappelijke strategie te 
onderzoeken, teneinde de inspanningen van de drie instellingen zoveel mogelijk te 
coördineren en bijeen te voegen; 

6. kondigt aan dat het zo spoedig mogelijk na de ondertekening van het ontwerpverdrag voor de 
vaststelling van een grondwet zijn advies daarover uit zal brengen; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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