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Ratificatieprocedures voor het Verdrag tot vaststelling van een grondwet 
voor Europa en de communicatiestrategie  

Resolutie van het Europees Parlement over de ratificatieprocedures voor het Verdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa en een communicatiestrategie voor de 
uitvoering daarvan 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, dat de 
staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
bijeen, op 18 juni 20041 op basis van de door de Europese Conventie opgestelde tekst 
hebben goedgekeurd en dat op 29 oktober 2004 in Rome zal worden ondertekend,  

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement, 

A. gezien het historische belang van het op 18 juni 2004 door de lidstaten bereikte akkoord, 
waarmee de uitgebreide Europese Unie haar eerste belangrijke politieke daad stelde door de 
fundamenten te leggen van een hernieuwde Unie, uitgerust met meer democratie, meer 
transparantie en meer doeltreffendheid, 

B. overwegende dat in 2005, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en 16 jaar na 
het einde van de deling van Europa, ons continent herenigd is en in vrede en vrijheid leeft, 
op basis van een steeds grotere economische en politieke integratie, waaraan de 
Gemeenschappen en vervolgens de Europese Unie, en de opeenvolgende uitbreidingen de 
doorslaggevende stimulansen hebben gegeven, 

C. overwegende dat de grondwet zo duidelijk, eerlijk en begrijpelijk mogelijk aan de burgers 
moet worden gepresenteerd, waarbij de reeds van kracht zijnde elementen duidelijk naar 
voren worden gebracht en de nieuwe bepalingen worden benadrukt, 

1. zal zo spoedig mogelijk na de ondertekening van het verdrag tot vaststelling van een 
grondwet zijn advies daarover uitbrengen; 

2. verzoekt de Raad zorg te dragen voor een gecoördineerde aanpak van de tijdschema's van 
de nationale ratificatieprocedures en de beste praktijken uit te wisselen waar het de 
parlementaire controle en de campagnes voor het referendum betreft; 

3. is van mening dat de periode van 5 t/m 8 mei 2005 een gunstige periode zou kunnen zijn om 
referenda te houden over de grondwet of de parlementaire ratificatie in de landen waar deze 
zijn gepland, aangezien deze periode symbolische waarde heeft zowel voor de vrede op ons 
continent als voor de Europese eenwording; 

4. is van mening dat het ratificatieproces in alle lidstaten in juni 2006 voltooid dient te zijn; 

5. acht het van wezenlijk belang dat de Europese dimensie van de ontwerp-Grondwet in de 
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nationale ratificatieprocedures op de voorgrond te plaatsen, teneinde in de gehele Unie het 
gemeenschappelijk bewustzijn van de burgers te doen toenemen; 

6. verzoekt de Raad en de Commissie een aangepaste campagne en communicatiestrategie op 
te stellen; verklaart zich bereid bij te dragen aan deze strategie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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