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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procedur ratyfikacji Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz związanej z nim strategii informacyjnej 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który został 
uzgodniony przez szefów państw i rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej 18 
czerwca 2004 r.1 na konferencji międzyrządowej i który ma być podpisany w Rzymie 29 
października 2004 r., 

– uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu, 

A. zważywszy na fakt, iż porozumienie osiągnięte na najwyższym szczeblu politycznym 
Państw Członkowskich 18 czerwca 2004 r. ma historyczne znaczenie, stanowiąc pierwszy 
tak poważny akt polityczny rozszerzonej Unii Europejskiej, ustanawiający podstawy 
odnowionej Unii, bardziej demokratycznej, przejrzystej i efektywnej, 

B. zważywszy na to, że w 2005 r., 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
przeważająca część naszego kontynentu pojednana jest w obrębie pokojowego porządku 
opartego na coraz bliższej integracji gospodarczej i politycznej, którego siłą przewodnią 
od początku są Wspólnoty Europejskie, a później Unia Europejska i ich kolejne 
rozszerzenia, 

C. zważywszy na to, że projekt Traktatu, który ustanawia Konstytucję dla Unii opartej na 
Państwach Członkowskich i ich obywatelach, winien być przedstawiony obywatelom 
możliwie wyczerpująco, szczególnie w krajach, w których mają się odbyć referenda, 

1. uważa za konieczne uwydatnienie przy użyciu wszelkich możliwych środków 
europejskiego wymiaru głosowań, które mają się odbyć w każdym z Państw 
Członkowskich, by zwiększyć świadomość obywatelską i przybliżyć Europę jej 
obywatelom; 

2. wzywa Radę do wypracowania skoordynowanego stanowiska wobec Państw 
Członkowskich, uwzględniającego zarówno procedurę ratyfikacji Traktatu 
konstytucyjnego, jak i okres, w którym będzie ona przeprowadzona; 

3. sugeruje możliwość wybrania jako dogodnego czasu do przeprowadzenia referendów w 
niektórych Państwach Członkowskich lub odbycia parlamentarnych procedur ratyfikacji 
okresu między 5 a 8 maja, co miałoby symboliczną wymowę, tak dla pokoju na naszym 
kontynencie, jak i dla integracji europejskiej; 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania strategii informacyjnej zmierzającej do 
przedstawienia obywatelom Traktatu konstytucyjnego w sposób zarazem przystępny, 
zrozumiały i obiektywny, a przy tym zapewniający optymalną zgodność między 

                                                 
1 Dokument CIG 87/04. 
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Państwami Członkowskimi; 

5. deklaruje swą gotowość współdziałania przy tej strategii oraz zaleca dialog z innymi 
instytucjami dla zbadania możliwości wypracowania wspólnej strategii, która – na ile to 
możliwe – koordynowałaby i skupiała wysiłki podejmowane przez trzy instytucje; 

6. oznajmia zamiar przedstawienia opinii w sprawie projektu Traktatu konstytucyjnego 
niezwłocznie po jego podpisaniu; 

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich. 
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