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Europa-Parlamentets beslutning om ratifikationsprocedurer for traktaten om en 
forfatning for Europa og en kommunikationsstrategi vedrørende samme traktat 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkastet til traktat om en forfatning for Europa, som 
regeringskonferencen forsamlet på EU-stats- og regeringschefniveau godkendte den 18. 
juni 20041, og som skal undertegnes i Rom den 29. oktober 2004, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, 

A. der henviser til den historiske rækkevidde af aftalen truffet på medlemsstaternes højeste 
politiske niveau den 18. juni 2004, som var det udvidede EU's første større politiske 
handling, og som lagde fundamentet til et styrket EU baseret på øget demokrati, 
gennemsigtighed og effektivitet, 

B. der henviser til, at det meste af vort kontinent i 2005, 60 år efter den anden verdenskrigs 
afslutning, er forsonet i en fredsorden støttet på en stadig snævrere økonomisk og 
politisk integration, hvis drivkraft har været Fællesskaberne og dernæst EU og disses 
successive udvidelser, 

C. der henviser til, at udkastet til traktat, som fastlægger en forfatning for en union baseret 
på de medlemsstater og borgere, som udgør unionen, bør forelægges på den mest 
forståelige måde for borgerne, navnlig i de lande, hvor der vil blive afholdt 
folkeafstemning, 

1. mener, at det er væsentligt, at man med alle midler understreger den europæiske 
dimension af den afstemning, der vil finde sted i hver enkelt medlemsstat, for at styrke 
den fælles bevidsthed og bringe Europa tættere på borgerne; 

2. anmoder Rådet om at udforme en samordnet fremgangsmåde for medlemsstaterne, både 
med hensyn til proceduren for ratifikation af forfatningstraktaten og det tidsrum, inden 
for hvilket den skal foregå; 

3. foreslår, at man kunne vælge perioden fra den 5. til den 8. maj 2005 som en passende 
periode til, at visse medlemsstater afholder folkeafstemninger eller foretager den 
parlamentariske ratifikation, da denne periode ville være af symbolsk værdi, både for 
freden på vort kontinent og for Europas opbygning; 

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en kommunikationsstrategi, som 
tager sigte på at forelægge udkastet til forfatningstraktat for borgerne på en måde, der 
både er tilgængelig, forståelig og objektiv og ville garantere den størst mulige 
overensstemmelse mellem medlemsstaterne; 
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5. erklærer sig rede til at bidrage til denne strategi og foreslår en dialog med de øvrige 
institutioner for at undersøge muligheden af en fælles strategi, der tager sigte på i videst 
muligt omfang at samordne og sammenlægge de tre institutioners bestræbelser; 

6. tilkendegiver, at det har til hensigt at afgive sin udtalelse om udkastet til 
forfatningstraktat hurtigst muligt efter undertegnelsen; 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommission samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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