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Resolucija Evropskega parlamenta o postopkih ratifikacije Pogodbe o ustavi za Evropo in 
komunikacijski strategiji v zvezi s to pogodbo 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Pogodbe o evropski ustavi, o kateri so se 18. junija 20041 na 
medvladni konferenci sporazumeli voditelji držav ali vlad držav članic Evropske unije, in ki 
naj bi se podpisala v Rimu 29. oktobra 2004, 

– ob upoštevanju člena 103(2) Poslovnika, 

A ker ima 18. junija 2004 doseženi sporazum na najvišji politični ravni držav članic 
zgodovinski pomen in predstavlja prvo večje politično dejanje razširjene Evropske unije ter 
na osnovi demokracije, preglednosti in učinkovitosti postavlja temelje prenovljene Unije, 

B ker leta 2005, 60 let po koncu druge svetovne vojne, večji del naše celine živi med seboj 
spravljen in v miru ter temelji na čedalje večji gospodarski in politični integraciji, katerih 
gonilna sila so bile Evropske skupnosti in kasneje Unija ter njene zaporedne širitve, 

C ker naj se osnutek Pogodbe o ustavi za Unijo, ki so ga oblikovale njene države članice in 
njeni državljani, slednjim predstavi čim bolj izčrpno, še posebej v državah, kjer se bo o 
ustavi odločalo z referendumom, 

1. meni, da je bistvenega pomena z vsemi možnimi sredstvi poudariti evropsko dimenzijo 
glasovanja, ki bo potekalo v posameznih državah članicah, da bi se tako dvignila javna 
ozaveščenost in Evropa približala svojim državljanom, 

 
2. poziva Svet, da za države članice pripravi usklajen pristop glede postopka za ratifikacijo 

Ustavne pogodbe in časovnega obdobja, v okviru katerega naj bi se odvijal ta postopek, 

3. predlaga, da nekatere države članice sprejmejo časovno obdobje od 5. do 8. maja kot 
primerno obdobje za izvedbo referenduma ali ratifikacije v parlamentu, saj bi to časovno 
obdobje imelo simboličen pomen tako za mir na naši celini kot za evropsko integracijo, 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita komunikacijsko strategijo, katere namen bo 
državljanom na dostopen, razumljiv in objektiven način predstaviti Ustavno pogodbo ter med 
državami članicami zagotoviti optimalno doslednost, 

5. izraža svojo pripravljenost, da prispeva k tej strategiji in priporoča dialog z drugimi 
institucijami, da bi se povečala možnost skupne strategije, ki bi ji sledili in ki bi čimbolj 
usklajevala in združevala prizadevanja vseh treh institucij, 

6. obvešča, da namerava čimprej po podpisu podati svoje mnenje o osnutku Ustavne pogodbe, 
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7. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in vladam ter 
parlamentom držav članic. 
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