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Europa-Parlamentets beslutning om tænkepausens næste fase

der henviser til traktaten om en forfatning for Europa,–

der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa,–

der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring af 18. juni 2005 om ratificering af –
traktaten om en forfatning for Europa ved afslutningen af Det Europæiske Råd den 16.-17. 
juni 2005,

der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005,–

der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, temaer og –
ramme for en evaluering af debatten om den Europæiske Union,

der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,–

Der henviser til at:

A. der i nogle af medlemsstaterne er blevet indledt en reel debat om Europas fremtid, der 
involverer både politiske aktører og borgere, men at der endnu ikke er indledt en grundig 
debat i hele EU, navnlig ikke i alle de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret 
forfatningstraktaten,

B. Den Europæiske Union bidrager til denne debat ved at oprette offentlige diskussionsfora, 
herunder onlinefora, i sine egne institutioner såvel som på udvalgte steder i 
medlemsstaterne, men at Plan D endnu ikke er nået ud til den brede del af befolkningen i 
EU,

C. der under et fællesmøde den 8. og 9. maj mellem medlemmer fra Europa-Parlamentet og 
medlemsstaternes nationale parlamenter åbnedes op for den interparlamentariske dimension 
i denne debat,

D. det er strengt nødvendigt, at denne debat når ud til borgerne i alle medlemsstaterne, navnlig 
i dem, der endnu ikke har ratificeret forfatningstraktaten, og som agter at afholde 
folkeafstemning inden ratificeringen,

E. Estlands parlament har godkendt forfatningstraktaten i 2006, og at Finland forhåbentlig 
snart gør det samme,

F. dette vil bringe antallet af lande, der har ratificeret forfatningstraktaten, op på 18, mens to 
lande ikke har mulighed herfor på grund af det negative resultat af en folkeafstemning, og 
at indbyrdes afvigende synspunkter har fået andre til at tøve hermed,

1. bekræfter sin forpligtelse til uden unødige forsinkelser at bidrage til indgåelsen af en 
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forfatningsaftale for EU og sin støtte til traktaten om en forfatning for Europa;

2. advarer imod ethvert forsøg på at optrævle det samlede kompromis, som opnåedes med 
traktaten, eftersom dette kan sætte alvorlige spørgsmålstegn ved det europæiske politiske 
projekt og kan risikere at svække og dele EU;

3. anmoder Det Europæiske Råd om at forlænge den nuværende tænkepause indtil midten af 
2007 med henblik på senest i anden halvdel af 2007 at nå frem til en klar beslutning om, 
hvordan man skal komme videre med forfatningstraktaten;

4. anmoder Det Europæiske Råd om at søge klare tilsagn fra hver enkelt medlemsstat om, på
hvilken måde og med hvilke midler den påtænker at komme videre i den resterende del af 
tænkepausen, og hvordan den agter at intensivere den offentlige debat om Europas fremtid;

5. anmoder Kommissionen om at justere Plan D i anden halvdel af tænkepausen og 
tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til de påtænkte aktiviteter;

6. anmoder Det Europæiske Råd om at opfordre de medlemsstater, der endnu ikke har 
færdiggjort ratifikationsprocedurerne til, inden tænkepausen slutter, at udarbejde 
troværdige scenarier for, hvordan de agter at komme videre i sagen;

7. foreslår, at Det Europæiske Råd udvikler de rammer, der kræves, for at en særlig dialog 
kan finde sted, så snart den politiske kalender tillader det, med repræsentanter fra de lande, 
hvor folkeafstemningen om forfatningstraktaten fik et negativt resultat, for at undersøge, 
om og på hvilke betingelser det vil være muligt for dem at genoptage 
ratifikationsproceduren;

8. anmoder Kommissionen om at støtte denne tilgang og om at forelægge Det Europæiske 
Råd en "køreplan" for, hvordan denne tilgang kan gennemføres på bedst mulig vis;

9. drager følgende konklusioner fra drøftelsen med medlemmerne fra EU-landenes nationale 
parlamenter, som fandt sted den 8.-9. maj i Bruxelles;

[ændringsforslagene indsættes her efter mødet den 8.-9. maj]

a)

b)

c)

d)

10. bekræfter sit mål om, at den nødvendige forfatningsaftale skal være færdig, når EU's 
borgere i 2009 skal stemme ved valget til Europa-Parlamentet;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


