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ET 

B6-0000/2004 

Euroopa Parlamendi resolutsioon põhiseaduse lepingu ratifitseerimismenetluse ja 
kommunikatsioonistrateegia kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud, mis kiideti Euroopa Liidu 
liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide poolt heaks 18. juunil 2004. a1 toimunud 
valitsustevahelisel konverentsil ning mille allkirjastamine on kavandatud 29. oktoobrile 
2004. a Roomas; 

– võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2; 

A. arvestades, et liikmesriikide poolt 18. juunil 2004. a kõrgeimal poliitilisel tasandil 
saavutatud kokkulepe on ajaloolise tähtsusega ning kujutab endast laienenud Euroopa 
Liidu esimest suurt poliitilist sammu, mis loob aluse uuenevale, suurenenud demokraatia, 
läbipaistvuse ja tõhususega liidule, 

B. arvestades, et aastal 2005, 60 aastat pärast Teise maailmasõja lõppu, valitseb suuremal 
osal meie taasühendatud kontinendist rahu, mis põhineb tihedal majanduslikul ja 
poliitilisel integratsioonil, mida on edasi viinud Euroopa ühendused, hiljem Euroopa Liit 
ja selle järk-järguline laienemine, 

C. arvestades, et Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu eelnõu on loodud liikmesriikide ja 
nende kodanike algatusel ning mistõttu peaks seda kodanikele võimalikult põhjalikult 
tutvustama, eriti nendes riikides, kus toimub rahvaküsitlus, 

1. peab oluliseks igal võimalikul viisil rõhutada liikmesriikides toimuvate hääletuste 
euroopalikkust, et parandada üldsuse teadlikkust ning tuua Euroopat selle kodanikele 
lähemale; 

2. kutsub nõukogu üles kavandama liikmesriikidele koordineeritud lähenemist, pidades 
silmas nii põhiseadusliku lepingu ratifitseerimist kui jõustumisperioodi; 

3. leiab, et ajavahemik 5.–8. maini on liikmesriikides rahvaküsitluse korraldamiseks või 
parlamendis ratifitseerimiseks sobilik, kuna sel perioodil on sümboolne väärtus nii meie 
kontinendi rahu kui Euroopa integratsiooni seisukohast; 

4. kutsub nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles koostama kommunikatsioonistrateegiat, mille 
eesmärgiks on põhiseaduse lepingu tutvustamine kodanikele ja selle esitlemise 
kättesaadavuse, arusaadavuse, objektiivsuse ning võimalikult suure sarnasuse 
kindlustamine liikmesriikides; 

5. teatab valmisolekust aidata kaasa selle strateegia koostamisele ja soovitab pidada dialoogi 
teiste institutsioonidega, et uurida võimalusi kolme institutsiooni pingutuste 

                                                 
1 Dokument CIG 87/04. 
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 ET 

koordineerimiseks ja ühendamiseks ühisstrateegia loomisel; 

6. annab teada kavatsusest esitada oma arvamus põhiseaduse lepingu eelnõu kohta niipea, 
kui see on allkirjastatud; 

7. teeb oma presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 
Komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.  
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