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I. Op 18 juli 2003 heeft de voorzitter van de Conventie over de

toekomst van Europa, V. Giscard d'Estaing, vergezeld door de twee vice-

voorzitters, G. Amato en J.-L. Dehaene, het volledige ontwerp voor een

verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa namens de Conventie

officieel overhandigd aan het Italiaanse voorzitterschap van de Europese

Raad.

Ter gelegenheid van deze ontmoeting met president Ciampi en minister-

president Berlusconi, heeft voorzitter Giscard d'Estaing aan de Italiaanse

leden van de Conventie, nl. vice-voorzitter G. Amato, G. Fini,

vertegenwoordiger van de Italiaanse regering, L. Dini, vertegenwoordiger van

de Italiaanse senaat, en M. Follini, vertegenwoordiger van de Italiaanse kamer

van afgevaardigden, alsmede aan hun plaatsvervangers, hulde gebracht

wegens de beslissende rol die zij hebben gespeeld.

De heer Giscard d'Estaing heeft het Italiaanse voorzitterschap verzocht

de hoogste politieke leiding op zich te nemen van de Intergouvernementele

Conferentie, zodat deze nog tijdens het Italiaanse voorzitterschap, in

december 2003, kan worden voltooid.



3 / 6
NL

Zodoende zou, na het Verdrag van Rome, de Grondwet van Rome het

licht zien. Italië zal dan, als mede-oprichter van de Europese Unie, een

beslissende bijdrage hebben geleverd.

De ondertekening van de Grondwet zou vervolgens kunnen

plaatsvinden in mei 2004, aan de vooravond van de volgende Europese

verkiezingen, waardoor de Grondwet het fiat van de burger zou krijgen.

Op die datum zullen de tien nieuwe lidstaten volwaardig lid zijn van de

Unie, zodat de Grondwet tijdig zal worden ondertekend met het oog op de

Europese verkiezingen van juni 2004.

II. Met deze Grondwet waagt Europa definitief de sprong naar een

politieke Unie: de Unie van de burgers en de Unie van de lidstaten. In de

Grondwet:

► is het Europees Handvest van de grondrechten opgenomen,

waardoor de rechten van de burger tot regel worden verheven,

► wendt Europa zich tot de burgers en biedt het hun nieuwe

mogelijkheden tot participatie,
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► wordt een duidelijke en transparante machtenscheiding tussen de

Unie en de lidstaten tot stand gebracht, waarbij de nationale

parlementen de middelen krijgen om in te grijpen. De

bevoegdheden van de Unie worden uitgebreid waar de burgers dat

wensen:

� vorming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en

rechtvaardigheid, met een doeltreffender bestrijding van de

zware criminaliteit, en erkenning door de lidstaten van elkaars

burgerlijk recht,

� geleidelijke ontwikkeling van een gemeenschappelijk buitenlands en

veiligheidsbeleid, met een Europees Minister van Buitenlandse

Zaken, die op het wereldtoneel namens Europa zal handelen en

spreken, alsmede oprichting van een Europees Bureau voor

bewapening;

� verbetering van de economische coördinatie tussen de landen die de

euro hebben aangenomen, om de stabiliteit en het succes van onze

gemeenschappelijke munt te verzekeren,
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► wordt Europa voorzien van stabiele, democratische en doeltreffende

instellingen:

� het Europees Parlement wordt de voornaamste wetgever van de

Unie. Het zal samen met de Raad de wetten tot stand brengen. De

Europese wetgeving zal voortspruiten uit de overeenstemming

tussen enerzijds de verkozen vertegenwoordigers van de burgers en

anderzijds de staten,

� de Raad zal een eigen gezicht, duurzaamheid krijgen; de voorzitter

zal het werk van de staten organiseren, 's Raads werkzaamheden

programmeren, en vooruitzien,

� de Commissie is ingericht om haar Europese taak te vervullen en zal

als gangmaker en voornaamste uitvoerder fungeren. Zij zal de

belichaming zijn van het Europees gemeenschappelijk belang,
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III. Het ontwerp van de Conventie is een succes, omdat het de juiste

evenwichten bepaalt tussen de volkeren, tussen de staten, oude en nieuwe,

tussen de instellingen, tussen droom en realiteit.

Het ontwerp is een geslaagd project, omdat het afgewerkt is, compleet is

tot in de details, en geen keuzes laat.

Het ontwerp beantwoordt aan het algemeen belang. In die geest heeft de

voorzitter van de Conventie, samen met de twee vice-voorzitters, het

Italiaanse voorzitterschap, en met name de voorzitter van de Europese Raad,

Silvio Berlusconi, verzocht de tekst intact te laten. Indien ook maar ergens

aan wordt getornd, is de hele operatie tot mislukking gedoemd.

De voorzitter van de Conventie stelt vertrouwen in het Italiaanse

voorzitterschap, dat het tegen deze verantwoordelijkheid opgewassen is; de

Europese Unie zal op 9 mei 2004 te Rome haar Grondwet kunnen

ondertekenen.

_______________


