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B6-0000/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο
προβληματισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη Συντάγματος για την Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη Συντά
γματος για την Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 18ης Ιουνίου 2005 των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσε
ων σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης αυτής μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου στις 16 και 17 Ιουνίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Δεκεμβρίο
υ 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο προβλ
ηματισμού: δομή, θέματα και πλαίσιο για μια αποτίμηση της συζήτησης για την Ευρωπαϊ
κή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ξεκινήσει σε ορισμένα κράτη μέλη μια πραγματική συζήτησ
η με τη συμμετοχή τόσο των πολιτικών παραγόντων όσο και των πολιτών, χωρίς όμως να
συμβεί τούτο σε όλη την Ένωση και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρ
ώσει τη Συνθήκη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβάλλουν στη συζήτηση αυτή με τ
η διοργάνωση φόρουμ δημοσίων συζητήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου, στους
τόπους εργασίας τους και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στα κράτη μέλη, το υφιστάμενο όμ
ως Σχέδιο Δ δεν έχει ακόμη καταστεί κτήμα του ευρύτερου κοινού στην Ένωση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 και 9 Μαΐου μια κοινή συνεδρίαση μελών του Ευρωπαϊκο
ύ και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ θα προσδιορίσει τη διακοινο
βουλευτική διάσταση της συζήτησης αυτής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να αγγίξει η συζήτηση αυτή τους πολίτες
σε όλα τα κράτη μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν έχουν ακόμη κυρώσει,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική έγκριση της Συνθήκης Συντάγματος έχει ήδη
επιτευχθεί στην Εσθονία και ότι, όπως ελπίζεται, θα ολοκληρωθεί σύντομα στη Φινλανδί
α,
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατ' αυτόν τον τρόπο, οι χώρες που θα έχουν κυρώσει τη Συν
θήκη Συντάγματος θα φθάσουν τις 18 ενώ 2 δεν είναι σε θέση να το πράξουν λόγω του α
ρνητικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και της διάστασης απόψεων που προκάλε
σαν σε άλλες δισταγμούς,

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να επιτευχθεί χωρίς ανώφελη καθυστέρηση μια συνταγματ
ική ρύθμιση για την ΕΕ καθώς και την υποστήριξή του στη Συνθήκη Συντάγματος για τη
ν Ευρώπη·

2. εφιστά την προσοχή στις οποιεσδήποτε προσπάθειες να υπονομευθεί ο συνολικός συμβιβ
ασμός που επετεύχθη στο πλαίσιο της Συνθήκης δεδομένου ότι τούτο θα θέσει υπό σοβα
ρή αμφισβήτηση τον ευρωπαϊκό πολιτικό σχεδιασμό και θα δημιουργήσει τον κίνδυνο μι
ας εξασθενημένης και διαιρεμένης Ένωσης·

3. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρατείνει την παρούσα περίοδο προβληματισμού
έως τα μέσα του 2007 προκειμένου να αποφασισθεί με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο θ
α αντιμετωπισθεί η Συνθήκη το αργότερο έως το δεύτερο εξάμηνο του 2007·

4. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ζητήσει σαφείς δεσμεύσεις από κάθε κράτος μέλος ως
προς τους τρόπους και τα μέσα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά το απομένον διά
στημα της περιόδου προβληματισμού και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να αναθερμ
άνει τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης·

5. ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει το Σχέδιο Δ για τη δεύτερη φάση της περιόδου π
ροβληματισμού και να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τις προβλεπόμενες δραστηρι
ότητες·

6. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καλέσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ολο
κληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης να επεξεργασθούν έως το τέλος της περιόδου προβλη
ματισμού αξιόπιστα σενάρια ως προς τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να προωθήσου
ν τα σχετικά θέματα·

7. προτείνει να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το προσήκον πλαίσιο εις τρόπον ώστε ν
α καταστεί δυνατός ένας συγκεκριμένος διάλογος μόλις το πολιτικό χρονοδιάγραμμα επιτ
ρέψει τούτο, με τους εκπροσώπους των χωρών εκείνων όπου το δημοψήφισμα για τη Συν
θήκη Συντάγματος είχε αρνητική έκβαση προκειμένου να διερευνηθεί εάν και υπό ποίους
όρους θα τους ήταν δυνατόν να επαναλάβουν τη διαδικασία κύρωσης·

8. καλεί την Επιτροπή να προσυπογράψει την προσέγγιση αυτή και να υποβάλει στο Ευρωπ
αϊκό Συμβούλιο· έναν "χάρτη πορείας" για την εφαρμογή της κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο·

9. εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις συζητήσεις
με τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ οι οποίες θα πραγματο
ποιηθούν στις 8 και 9 Μάιου στις Βρυξέλλες:

(θα συμπληρωθούν με τις τροπολογίες που θα κατατεθούν μετά τη συνεδρίαση στις 8και
9 Μάιου)·
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α) ......

β) ......

γ) ......

δ) ......·

10. τονίζει εκ νέου το στόχο που έχει θέσει να είναι έτοιμη η αναγκαία συνταγματική ρύθμισ
η όταν οι πολίτες της Ένωσης κληθούν στις κάλπες για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτρο
πή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


