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Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés 
ratifikációjával kapcsolatos eljárásokról és a Szerződésre vonatkozó kommunikációs 
stratégiáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezetre, amelyhez az Európai 
Unió tagállamainak állam- illetve kormányfői beleegyezésüket adták 2004. június 18-án1 a 
Kormányközi Konferencián, és amelynek aláírására Rómában kerül sor 2004. október 29-
én, 

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a tagállamok legmagasabb politikai szintjén, 2004. június 18-án létrejött 
megállapodás történelmi jelentőségű, és a kibővített Európai Unió első nagy politikai 
lépése, amely megalapozza a fokozott demokráciára, átláthatóságra és hatékonyságra 
épülő, megújult Uniót, 

B. mivel 2005-ben, 60 évvel a második világháború vége után, a kontinens nagy része a 
minden eddiginél szorosabb gazdasági és politikai integrációra épülő békében él, amely 
integráció hajtóereje az Európai Közösség, majd az Unió és az egymást követő bővítések 
voltak, 

C. mivel a tagállamokra és azok állampolgáraira épülő Unió alkotmányát létrehozó 
szerződéstervezetet a lehető legrészletesebben be kell mutatni az állampolgároknak, 
különösen azokban az országokban, ahol népszavazásra kerül sor, 

1. Rendkívül fontosnak véli minden lehetséges eszközzel hangsúlyozni a tagállamokban 
tartandó választások európai dimenzióját, hogy felkeltsék a nyilvánosság érdeklődését és 
közelebb hozzák Európát az állampolgáraihoz, 

2. Felhívja a Tanácsot, hogy dolgozzon ki összehangolt programot a tagállamok számára az 
Alkotmányszerződés ratifikációjával kapcsolatos eljárásra, illetve az eljárás időpontjára 
tekintettel, 

3. Javasolja, hogy a tagállamok a május 5. és 8. közötti időszakban tartsanak népszavazást 
vagy kerítsenek sort a parlamenti ratifikációra, mert ez az időszak egyszerre jelképezi a 
földrész békéjét és az európai integrációt, 

4. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzanak ki olyan kommunikációs 
stratégiát, amely mindenki által hozzáférhetően, átfogóan és objektíven mutatja be az 
állampolgároknak az alkotmánytervezetet, és biztosítja a tagállamok közötti maximális 
következetességet, 

                                                 
1 CIG 87/04 dokumentum. 
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5. Kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy részt vállal a stratégiából, és ösztönzi a párbeszédet a 
többi intézménnyel a három intézmény tevékenységét összehangoló és megerősítő közös 
stratégia lehetőségének megvizsgálása érdekében, 

6. Bejelenti szándékát, hogy az alkotmánytervezet ratifikációja után a lehető leghamarabb 
ismerteti az arról alkotott véleményét, 

7. Utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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