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Europaparlamentets resolution om ratificeringen av fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa och hur informationen om fördraget bör skötas 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
som godkändes av stats- och regeringscheferna i Europeiska unionens medlemsstater vid 
regeringskonferensen den 18 juni 20041 och som skall undertecknas i Rom den 
29 oktober 2004, 

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Det avtal som ingicks mellan medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 
18 juni 2004 är historiskt och det första politiska beslut av tyngd som det utvidgade EU 
fattar. Detta avtal lägger grunden för ett revitaliserat EU med ökad demokrati, öppenhet 
och effektivitet. 

B. År 2005, 60 år efter andra världskrigets slut, har största delen av Europa återförenats i 
fredlig anda, präglad av en allt närmare ekonomisk och politisk integration. Drivkraften 
har varit Europeiska gemenskaperna, sedermera Europeiska unionen, och utvidgningarna 
av dem. 

C. Det är viktigt att det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa som 
utgår från medlemsstaterna och medborgarna också presenteras utförligt för medborgarna, 
i synnerhet i de länder där det anordnas folkomröstningar. 

1. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att man på alla sätt lyfter fram 
Europadimensionen i de omröstningar om fördraget som äger rum i medlemsstaterna och 
att man ökar folks medvetande om EU och samhörigheten i Europa. 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att utarbeta en samordnad strategi för medlemsstaterna 
för hur konstitutionsfördraget skall ratificeras och när detta bör ske. 

3. Europaparlamentet anser att dagarna 5–8 maj skulle kunna vara lämplig för vissa 
medlemsstater att hålla folkomröstningar eller låta sitt parlament ratificera fördraget, 
eftersom dessa dagar symboliserar både fred i Europa och europeisk integration. 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en informations- och 
kommunikationsstrategi för att presentera förslaget till konstitutionsfördrag för 
medborgarna på ett lättillgängligt, lättförståeligt och opartiskt sätt, samtidigt som det görs 
på ett så lika sätt som möjligt i medlemsstaterna. 

5. Europaparlamentet förklarar sig berett att bidra till en sådan strategi och föreslår att 
institutionerna samarbetar och undersöker möjligheterna att ta fram en gemensam strategi 
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för att så långt det är möjligt samordna och öka de insatser som görs av de tre 
institutionerna. 

6. Europaparlamentet meddelar att det avser att avge sitt yttrande om förslaget till 
konstitutionsfördrag så snart det är undertecknat. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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