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Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Konstitucijos sutarties ratifikavimo 
procedūrų ir informacijos apie šią Sutartį platinimo strategijos  

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Konstitucijos Sutarties projektą, kurį Europos Sąjungos valstybių 
arba vyriausybių vadovai patvirtino per 2004 m. birželio 18 d.1 vykusią tarpvyriausybinę 
konferenciją, ir kuris 2004 m. spalio 29 d. turi būti pasirašytas Romoje, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį, 

A. Atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 18 d. ES valstybių narių aukščiausiu politiniu lygiu 
pasiekto susitarimo istorinę svarbą ir į tai, kad šis susitarimas yra pirmasis padidėjusios 
Europos Sąjungos politinis aktas, kuriuo kuriami atsinaujinusios Sąjungos pagrindai, pagrįsti 
stipresne demokratija, didesniu skaidrumu ir veiksmingumu; 

B. Atsižvelgdamas į tai, kad 2005 metais, praėjus 60 metų po antrojo Pasaulinio karo pabaigos, 
didžioji mūsų žemyno dalis gyvena santaikoje, pagrįstoje ypač glaudžia politine ir 
ekonomine integracija, kurios varomoji jėga iš pradžių buvo Europos Bendrijos, o vėliau 
Europos Sąjunga ir jos plėtros procesai; 

C. Atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjungos, kurią sudaro valstybės narės ir jų piliečiai, 
Konstitucijos Sutarties projektas turėtų būti kaip galima aiškiau pristatytas piliečiams, ypač 
tose šalyse, kuriose bus organizuojami referendumai; 

1. Mano, kad visuomenės sąmoningumui stiprinti ir tam, kad Europa taptų artimesnė savo 
piliečiams, būtina visais įmanomais būdais pabrėžti kiekvienoje valstybėje narėje vyksiančių 
balsavimų europinį aspektą; 

2. Ragina Tarybą siekti, kad valstybės narės susitartų tiek dėl Konstitucijos sutarties 
ratifikavimo procedūrų, tiek dėl jos ratifikavimo laikotarpio; 

3. Mano, kad laikotarpis nuo gegužės 5 iki 8 d. būtų tinkamas referendumui organizuoti kai 
kuriose valstybėse narėse arba parlamentinėms ratifikavimo procedūroms atlikti, nes šis 
laikotarpis turi simbolinę reikšmę, tiek taikos mūsų žemyne tiek vieningos Europos kūrimo 
požiūriu; 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją sukurti informacijos sklaidos ir ryšių palaikymo strategiją, kurią 
taikant būtų išlaikytas informacijos prieinamumo principas ir kuri, padėtų suprantamai ir 
objektyviai pristatyti piliečiams Konstitucijos Sutarties projektą ir užtikrinti kuo didesnį 
valstybių narių teikiamos informacijos nuoseklumą; 

5. Skelbia, jog yra pasiruošęs prisidėti prie šios strategijos ir siūlo kartu su kitomis 
institucijomis apsvarstyti bendros strategijos galimybę, kuri visais įmanomais būdais padėtų 

                                                 
1 Dokumentas CIG 87/04. 
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koordinuoti ir suvienyti trijų institucijų pajėgas; 

6. Praneša apie savo ketinimą iš karto, kai bus pasirašytas Konstitucijos sutarties projektas, 
pateikti savo nuomonę apie jį; 

7. Įpareigoja pirmininką(-ę) šią rezoliuciją perduoti Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms. 
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