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Έγγραφο συνόδου 

2.9.2004 B6-0000/2004 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
που κατατέθηκε για την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των προφορικών 
ερωτήσεων προς το Συµβούλιο (O-0035/04) και την Επιτροπή (O-0036/04) 
αντιστοίχως 

σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού 

του Jo Leinen 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 

σχετικά µε τις διαδικασίες επικύρωσης της Συνθήκης που θεσπίζει ένα 
Σύνταγµα για την Ευρώπη και σχετικά µε µια επικοινωνιακή στρατηγική για 
την εν λόγω Συνθήκη 
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις διαδικασίες επικύρωσης της 
Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγµα για την Ευρώπη και σχετικά µε µια 
επικοινωνιακή στρατηγική για την εν λόγω Συνθήκη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το Σχέδιο Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγµα για την Ευρώπη, για το 
οποίο οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνερχόµενοι στο πλαίσιο της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, συµφώνησαν στις 18 Ιουνίου 
20041 και το οποίο πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώµη στις 29 Οκτωβρίου 2004, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισµού του, 

A. εκτιµώντας την ιστορική σπουδαιότητα της συµφωνίας που επετεύχθη στις 18 
παρελθόντος Ιουνίου στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο µεταξύ των κρατών µελών, και που 
απετέλεσε την πρώτη µείζονα πολιτική πράξη της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θέτοντας τα θεµέλια µιας ανανεωµένης Ένωσης στηριζόµενης σε περισσότερη 
δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, 

B. εκτιµώντας ότι το 2005, εξήντα έτη µετά το πέρας του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 
το µεγαλύτερο µέρος της ηπείρου µας έχει συµφιλιωθεί σε µια ειρηνική τάξη που 
βασίζεται σε µια όλο και πιο στενή οικονοµική και πολιτική ενοποίηση, της οποίας 
καθοριστικοί φορείς υπήρξαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µε τις διαδοχικές διευρύνσεις τους, 

Γ. εκτιµώντας ότι το Σχέδιο Συνθήκης, που θεσπίζει το Σύνταγµα µιας Ένωσης 
θεµελιωµένης στα κράτη µέλη της και στους πολίτες που τα συγκροτούν, πρέπει να 
παρουσιασθεί στους πολίτες µε τον πιο κατανοητό δυνατό τρόπο, ειδικότερα στις χώρες 
εκείνες όπου θα διενεργηθούν δηµοψηφίσµατα, 

1. εκτιµά όντως ότι πρέπει µε κάθε µέσον να προβληθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της 
ψηφοφορίας που θα γίνει σε καθένα από τα κράτη µέλη, ώστε να ενισχυθεί η κοινή 
συνείδηση και να έρθει η Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες· 

2. ζητεί από το Συµβούλιο να επιδιώξει µια συντονισµένη αντιµετώπιση από τα κράτη µέλη, 
τόσο ως προς τη διαδικασία επικύρωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης, όσο και ως προς 
το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η επικύρωση θα πρέπει να γίνει· 

3. προτείνει η περίοδος από 5 έως 8 Μαΐου να επιλεγεί ως η κατάλληλη περίοδος εντός της 
οποίας ορισµένα κράτη µέλη θα διενεργήσουν δηµοψηφίσµατα ή θα προβούν στην 
κοινοβουλευτική κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης, καθόσον η περίοδος αυτή έχει 
συµβολική αξία τόσο για την ειρήνη στην ήπειρό µας όσο και για την ευρωπαϊκή 
οικοδόµηση· 

                                                 
1 Έγγραφο CIG 86/04 
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4. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια επικοινωνιακή πολιτική που 
θα παρουσιάσει το Σχέδιο Συνθήκης στους πολίτες κατά τρόπο ταυτόχρονα προσιτό, 
κατανοητό και αντικειµενικό, και που θα εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή συνοχή 
µεταξύ των κρατών µελών· 

5. δηλώνει έτοιµο να συµβάλει σε αυτή τη στρατηγική και προτείνει µια συνεννόηση µε τα 
άλλα θεσµικά όργανα, για να διερευνηθεί η δυνατότητα µιας κοινής στρατηγικής που θα 
αποσκοπεί, στο µέτρο του δυνατού, στον συντονισµό και την αµοιβαία ενίσχυση των 
προσπαθειών των τριών θεσµικών οργάνων· 

6. ανακοινώνει την πρόθεσή του να γνωµοδοτήσει επί του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης 
το ταχύτερο µετά την υπογραφή του· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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