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1 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.

B6-0000/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie następnych posunięć związanych z 
okresem refleksji 

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy1,

– uwzględniając deklarację szefów państw lub rządów z dnia 18 czerwca 2005 r. w sprawie 
ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, przyjętą na zakończenie 
szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 16-17 czerwca 2005 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 15 i 16 grudnia 2005 r.,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: 
struktura, zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze fakt, że prawdziwa debata na temat przyszłości Unii Europejskiej z udzia
łem zarówno polityków jak i obywateli rozpoczęła się w kilku państwach członkowskich; 
nie rozpoczęto jednak jeszcze kompletnej debaty w całej Unii, a przede wszystkim nie we 
wszystkich państwach członkowskich, które nie ratyfikowały jeszcze Traktatu 
Konstytucyjnego,

B. mając na uwadze, że instytucje Unii Europejskiej przyczyniają się do tej debaty organizując 
publiczne fora dyskusyjne, w tym fora internetowe, w swoich własnych siedzibach oraz w 
wybranych miejscach w państwach członkowskich oraz że obecny plan D nie dotarł jednak 
jeszcze do szerokiego grona odbiorców w Unii,

C. mając na uwadze, że wspólne posiedzenie posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów 
do parlamentów krajowych państw członkowskich Unii w dniach 8 i 9 maja dało początek 
międzyparlamentarnemu wymiarowi tej debaty,

D. mając na uwadze głęboką potrzebę, by debata ta objęła obywateli we wszystkich pa
ństwach członkowskich, a szczególnie w tych państwach, które nie ratyfikowały jeszcze 
Traktatu Konstytucyjnego i zamierzają przed ratyfikacją przeprowadzić referendum,

E. mając na uwadze, że w roku 2006 Traktat Konstytucyjny uzyskał aprobatę parlamentu w 
Estonii i wkrótce, miejmy nadzieję, uda się to także w Finlandii,

F. mając na uwadze, że zwiększy to liczbę państw, które ratyfikowały Traktat Konstytucyjny
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do 18, podczas gdy 2 kraje nie są w stanie dokonać ratyfikacji z powodu negatywnego 
wyniku referendum, a rozbieżność poglądów sprawia, że inne państwa się wahają,

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego dla Unii Europejskiej oraz swoje poparcie dla Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy;

2. przestrzega przed wszelkimi próbami naruszenia całościowego kompromisu osiągniętego 
w traktacie, ponieważ w poważny sposób poddałoby to w wątpliwość europejski projekt 
polityczny i wiązałoby się z ryzykiem osłabienia i Unii i wprowadzenia w niej rozdziału;

3. wzywa Radę Europejską do przedłużenia obecnego okresu refleksji do połowy 2007 roku 
w celu podjęcia jasnej decyzji w sprawie dalszego postępowania odnośnie do Traktatu
Konstytucyjnego, nie później niż w drugiej połowie 2007 roku;

4. wzywa Radę Europejską do zwrócenia się do każdego państwa członkowskiego o złożenie 
jasnych zobowiązań odnośnie do sposobów i środków, które zamierza ono użyć przez 
resztę okresu refleksji oraz odnośnie do tego, w jaki sposób ma zamiar zintensyfikować
publiczną debatę na temat przyszłości Europy;

5. zwraca się do Komisji z prośbą o dostosowanie planu D do drugiej fazy okresu refleksji i o 
zapewnienie wystarczających środków na finansowanie przewidzianych działań;

6. wzywa Radę Europejską do zwrócenia się do państw członkowskich, które nie zakończyły 
jeszcze procedur ratyfikacyjnych, o opracowanie przed końcem okresu refleksji 
wiarygodnych scenariuszy dotyczących sposobu, w jaki zamierzają dalej postępować;

7. proponuje, by Rada Europejska opracowała odpowiednie ramy umożliwiające 
przeprowadzenie szczegółowego dialogu, jak tylko pozwoli na to kalendarz polityczny, z 
przedstawicielami tych krajów, w których referendum w sprawie Traktatu 
Konstytucyjnego zakończyło się negatywnym wynikiem, w celu zbadania, czy i na jakich 
warunkach mogłyby one wznowić procedurę ratyfikacyjną;

8. wzywa Komisję Europejską do poparcia niniejszego podejścia i przedstawienia Radzie 
Europejskiej „mapy drogowej” służącej wprowadzeniu go w życie w najlepszy możliwy 
sposób;

9. wyciąga następujące wnioski z dyskusji z posłami do parlamentów krajowych państw cz
łonkowskich Unii, które odbyło się w dniach 8-9 maja w Brukseli:

[puste miejsca zostaną wypełnione poprawkami złożonymi po posiedzeniu w dniach 8-9 
maja]

a) ..................

b) ...................

c) ..................

d) ..................;
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10. potwierdza swój cel, zgodnie z którym konieczne porozumienie konstytucyjne powinno by
ć gotowe, gdy obywatele Unii zostaną wezwani do wzięcia udziału w wyborach 
europejskich w 2009 roku;

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji członkom
Rady i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


