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Europese Grondwet en IGC * 

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa en houdende advies van het Europees Parlement inzake de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC) 11047/2003 – C5-0340/2003 – 2003/0902(CNS)) 

 
(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 48, tweede lid van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie over de bijeenroeping van een Intergouvernementele Conferentie (IGC) ter behandeling van de 
wijzigingen van de Verdragen waarop de Unie gebaseerd is (11047/2003 – C5-0340/2003), 

– gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa1, opgesteld door de Conventie over 
de toekomst van Europa, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 mei 2001 over het Verdrag van Nice en de toekomst van de 
Europese Unie2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 november 2001 over de grondwettelijke procedure en de toekomst 
van de Unie3, 

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 16 mei 2002 over de afbakening van de bevoegdheden tussen de 
Europese Unie en de lidstaten4, van 14 maart 2002 over de rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie5, van 7 
februari 2002 over betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van 
de opbouw van Europa6 en van 14 januari 2003 over de rol van de regionale en lokale overheden bij de 
Europese opbouw7, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien de mededeling van de Commissie " Een Grondwet voor de Unie (COM (2003) 548), 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van Commissie buitenlandse 
zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, de Begrotingscommissie, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, de 
Economische en Monetaire Commissie, de Commissie juridische zaken en interne markt, de Commissie industrie, 
externe handel, onderzoek en energie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie regionaal beleid, vervoer 
en toerisme, de  Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 
en de Commissie verzoekschriften (A5-0299/2003),  
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 

A. overwegende dat de burgers, parlementen, regeringen, politieke partijen - zowel in de lidstaten als op 
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Europees niveau - en de instellingen van de Unie er recht op hebben aan het democratische proces van de 
grondwetgeving voor Europa mee te werken; dat het Europees Parlement derhalve met deze resolutie een 
beoordeling geeft van het door de Conventie opgestelde ontwerpverdrag, 

B. overwegende dat uit de voorbereidingen, het verloop en vooral uit het resultaat van de Conferentie over het 
Verdrag van Nice definitief is gebleken dat de intergouvernementele aanpak ter herziening van de Verdragen 
van de Unie zijn grenzen heeft bereikt, en dat zuiver diplomatieke onderhandelingen geen oplossingen kunnen 
aandragen waarmee wordt voorzien in de behoeften van een Europese Unie met 25 lidstaten, 

C. overwegende dat de kwaliteit van de werkzaamheden van de Conventie met betrekking tot de voorbereiding 
van de ontwerpgrondwet en de herziening van de Verdragen het besluit van de Europese Raad van Laken 
volledig rechtvaardigt om van een intergouvernementele aanpak af te zien en het voorstel van het Parlement 
tot instelling van een Conventie tot opstelling van een grondwet goed te keuren; overwegende dat het resultaat 
van de Conventie, waarin de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de nationale parlementen een 
centrale rol hebben gespeeld, aantoont dat methode van open discussies in de Conventie veel succesvoller is 
dan de tot dusver gevolgde methode van intergouvernementele conferenties achter gesloten deuren, 

D. overwegende dat het verlangt zowel bij de Intergouvernementele Conferentie als bij de toekomstige fasen van 
het constitutionele proces actief en permanent te worden betrokken, 

E. overwegende dat met de voorstellen van de Conventie belangrijke vooruitgang is geboekt, maar dat de nieuwe 
bepalingen getoetst zullen moeten worden aan de uitdagingen die de uitgebreide Unie met zich meebrengt; 
overwegende dat bij alle toekomstige herzieningen de Conventie-methode moet worden gevolgd, 

F. overwegende dat de Conventie, evenals haar voorgangster over het Handvest van de grondrechten, een nieuwe 
fase van de Europese integratie heeft ingeluid, waarin de Europese Unie haar rechtsorde in een constitutionele 
orde, welke haar  staten en burgers bindt, zal consolideren, ook al zal de uiteindelijke goedkeuring van de 
grondwet in de vorm van een internationaal verdrag geschieden, 

G. overwegende dat ondanks aanvankelijk zeer uiteenlopende meningen van de Conventiedeelnemers een ruime 
meerderheid van alle vier groeperingen van de Europese Conventie, waaronder het Europees Parlement, het 
eindvoorstel van de Conventie heeft gesteund, dat derhalve gebaseerd is op een nieuwe en brede consensus, 
ook al is niet aan alle wensen van het Parlement wat betreft democratie, doorzichtigheid en een efficiënt 
functioneren van de Europese Unie voldaan; overwegende dat tornen aan de binnen de Conventie bereikte 
belangrijke compromissen niet alleen de vooruitgang in gevaar zal brengen die de Conventie heeft geboekt bij 
het opnieuw leggen van een meer efficiënte en democratische grondwettelijke basis voor de Unie, maar ook de 
gehele methode van de Conventie zou ondermijnen, 

H. overwegende dat het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa dient te worden 
beoordeeld op grond van onderstaande criteria: 

a. eerbied voor het behoud van vrede, democratie, vrijheid, gelijkheid, linguïstische en culturele diversiteit, 
de rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid, solidariteit, rechten van minderheden en samenhang,  die allemaal 
nooit als verwezenlijkt kunnen worden beschouwd, maar waarvan de concrete inhoud steeds opnieuw 
moet worden getoetst, zulks in het kader van historische ontwikkelingen en generaties lang; 

b. eerbiediging van de aard van de Europese Unie als eenheid in verscheidenheid; 

c. bekrachtiging van het unieke karakter en de tweeledige legitimiteit van de Unie op basis van haar staten 
en burgers, 

d. bijdrage tot de waarborging van het beginsel van gelijkwaardigheid van de staten en van het 
interinstitutionele evenwicht, waarmee de tweeledige legitimiteit van de Unie wordt gegarandeerd, 

e. efficiëntie in een Unie van 25 of meer lidstaten, bij gelijktijdige verbetering van de democratische 
werking van de instellingen ervan, 

f. ontwikkeling van een op een cultureel, religieus en humanistisch fundament berustend systeem van 
waarden, dat verder reikt dan de gemeenschappelijke markt en dat in het kader van een sociale 



markteconomie gericht is op verbetering van de levenskwaliteit van de burgers in Europa en van de 
samenleving in haar geheel, alsmede op economische groei, stabiliteit en volledige werkgelegenheid, 
sterkere bevordering van duurzame ontwikkeling en een betere invulling van het burgerschap van de 
Unie, 

g. een sterke politieke legitimiteit in de ogen van de burgers van de Unie, en via de Europese politieke 
partijen, 

h. een algemene constitutionele regeling die de geloofwaardigheid van de Unie en de rol van de Unie, zowel 
intern als extern, dient te vergroten 

1. is verheugd over de vooruitgang bij de Europese integratie en de democratische ontwikkeling, zoals 
belichaamd in de door de Conventie voorgestelde "Grondwet voor Europa" die via een Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa moet worden vastgesteld, waarvan de tekst de politieke wil van de Europese 
burgers en de lidstaten plechtig en alomvattend tot uitdrukking brengt; 

2. constateert met voldoening dat de waarden, doelstellingen, beginselen, structuren en instellingen van Europa's 
constitutionele erfgoed in belangrijke mate in de ontwerpgrondwet verankerd zijn, waardoor de 
ontwerpgrondwet in hoge mate niet alleen de kwaliteit van een grondwetstekst heeft gekregen, maar ook het 
potentieel zich voortdurend verder te ontwikkelen; 

3. is ermee ingenomen dat de symbolen van de Unie in de ontwerpgrondwet zijn opgenomen; 

Belangrijke stappen op weg naar een democratischer, transparantere en doelmatiger Europese Unie 

Democratie 

4. is bijzonder verheugd op de opneming van het Handvest van de grondrechten als integraal, juridisch bindend 
deel van de Grondwet (deel II) en onderstreept het belang van de waardigheid van de individuen van de 
grondrechten als centrale elementen van een door de burgers gedragen sociale en democratische Unie; 

5. juicht de nieuwe "wetgevingsprocedure", die de reguliere procedure zal worden, toe als belangrijke 
vooruitgang naar een grotere democratische legitimering van de werkzaamheden van de Unie; spreekt zijn 
waardering uit voor deze aanzienlijke uitbreiding van de toepassingssfeer van de medebeslissingsprocedure, 
en is van oordeel dat deze tendens moet worden voortgezet; 

6. beschouwt de verkiezing van de voorzitter van de Commissie door het Europees Parlement als positief, en 
onderstreept dat dit  in elk geval een belangrijke stap is naar een verbeterd systeem van parlementaire 
democratie op Europees niveau; 

7. waardeert de mogelijkheden die zijn gecreëerd voor een betere participatie van de Europese burgers en sociale 
partners, en met name de invoering van een wetgevingsinitiatief van burgers; 

8. acht de grotere rol van de nationale parlementen en regionale en lokale overheden bij de werkzaamheden van 
de Unie van groot belang; 

9. steunt de nationale parlementen in hun streven hun taak om hun respectievelijke regeringen als leden van de 
Raad van de Unie te sturen en te controleren, effectiever uit te voeren, hetgeen een doeltreffende manier is om 
participatie van de nationale parlementen bij de wetgevingswerkzaamheden van de Unie en de uitstippeling 
van gemeenschappelijk beleid veilig te stellen; 

10. gelast zijn bevoegde commissie gemeenschappelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen te organiseren, zo mogelijk met inbegrip van oud-Conventieleden, om de werkzaamheden van de 
Intergouvernementele Conferentie kritisch te begeleiden; 

Transparantie 

11. acht het van fundamenteel belang dat de Unie een enkele rechtspersoonlijkheid krijgt, en dat de pijlerstructuur 
formeel verdwijnt, ook al is de Gemeenschapsmethode niet ten volle op alle besluiten in het kader van het 



gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid, op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en op 
het gebied van de coördinatie van het economisch beleid van toepassing; 

12. is ingenomen met de invoering van een hiërarchie van besluiten van de Unie en de vereenvoudiging hiervan, 
alsmede met de uitdrukkelijke verankering van de  voorrang die de Grondwet en het Unierecht hebben op de 
wetgeving van de lidstaten; 

13. waardeert dat er stappen zijn gezet op de weg naar grotere transparantie en een duidelijker indeling van de 
bevoegdheden van de lidstaten en de Unie, met behoud van een zekere flexibiliteit om toekomstige 
aanpassingen in een zich ontwikkelende Unie met 25 of meer lidstaten mogelijk te maken; 

14. juicht het toe dat het Euratom-Verdrag gescheiden wordt van de rechtsstructuur van de toekomstige Grondwet; 
dringt er bij de IGC op aan een conferentie tot herziening van het Verdrag bijeen te roepen tot intrekking van 
de verouderde en achterhaalde bepalingen van het Verdrag, met name betreffende de bevordering van 
kernenergie en het ontbreken van democratische besluitvormingsprocedures; 

15. is verheugd over de toezegging van de president van de Europese Conventie dat de gehele grondwetstekst in 
geslachtsneutrale taal wordt opgesteld, en verzoekt de Intergouvernementele Conferentie de daarvoor 
noodzakelijke redactionele veranderingen in de ontwerpgrondwet aan te brengen; 

Doelmatigheid 

16. hecht groot belang aan de uitbreiding van de besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen in 
de Raad bij wetgeving; juicht de verbetering van dit systeem toe, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak 
van verdere uitbreiding van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen of van een speciale 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de toekomst, onverminderd de mogelijkheden waarin artikel I-
24, lid 4 van de ontwerpgrondwet voorziet; 

17. constateert dat het Europees Parlement de parlementaire instantie voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet zijn, voorzover de bevoegdheid van de 
EU in het geding is; 

18. spreekt er zijn waardering over uit dat met de ontwerpgrondwet enkele andere belangrijke verbeteringen in de 
besluit- en beleidsvorming worden aangebracht, zoals 

 - het feit dat de Unie zich thans duidelijk heeft uitgesproken voor de sociale markteconomie als verwoord 
in haar waarden en doelstellingen, waarmee onder andere het belang van groei, werkgelegenheid, 
concurrentievermogen, gelijke behandeling van man en vrouw, non-discriminatie en duurzame 
ontwikkeling op sociaal en milieugebied wordt onderstreept, 

 - het feit dat de Raad Algemene Zaken en Wetgeving - zij het niet als volledig zelfstandige Raad 
Wetgeving - voortaan altijd in het openbaar zal vergaderen bij de uitoefening van zijn wetgevingstaken, 

 - de verruimde toepassing van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen en 
medebeslissing, met name in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en uitbreiding van de 
algemene rechtsbevoegdheid van het Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tot het 
terrein van justitie en binnenlandse zaken, 

 - het feit dat voor internationale overeenkomsten en het gemeenschappelijk handelsbeleid als algemene 
regel instemming van het Europees Parlement noodzakelijk is, 

 - de bepalingen inzake transparantie en toegang tot documenten, de vereenvoudiging van wetgevings- en 
niet-wetgevingsprocedures en het gebruik van voor de burger begrijpelijke taal, 

 - de afschaffing van het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven op de begroting en 
uitbreiding van de medebeslissing tot het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, 

 - de invoering van een strategisch meerjarenprogramma van de Unie, 



 - de erkenning van het toenemende belang van de regionale dimensie voor de Europese integratie, 

 - de wijziging van de regels voor toegang tot het Hof van Justitie; 

 - de bepalingen inzake door de Commissie goedgekeurde gedelegeerde verordeningen met "call-back"-
rechten voor het Parlement en de Raad, 

 - de bepaling dat landen die nauwere samenwerking zijn aangegaan, onderling kunnen bepalen met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen te besluiten in gevallen waarin de ontwerpgrondwet normaal 
eenparigheid van stemmen voorschrijft, en de wetgevingsprocedure kunnen toepassen in gevallen waarin 
normaal andere procedures van toepassing zijn; 

19. ondersteunt de solidariteitsclausule met betrekking tot de bestrijding van het terrorisme en de mogelijkheid 
van een structurele samenwerking in het veiligheids- en defensiebeleid onder eerbiediging van NAVO-
verplichtingen; 

Aspecten die gedurende hun uitvoering verder gevolgd moeten worden 

20. is van oordeel dat de verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad alle huidige problemen in verband 
met de werking van deze instelling op zich niet kan oplossen en niet te voorziene gevolgen met zich mee kan 
brengen voor het institutionele evenwicht van de Unie; meent dat de rol van voorzitter strikt beperkt moet zijn 
tot de taken van een voorzitter teneinde mogelijke conflicten met de voorzitter van de Commissie of de 
minister van Buitenlandse Zaken van de Unie te voorkomen en hun status niet aan te tasten en op geen enkele 
wijze afbreuk te doen aan de rol van de Commissie bij externe vertegenwoordiging, wetgevingsinitiatief, 
uitvoering of beheer; 

21. wijst erop dat de details met betrekking tot de bepalingen inzake de voorzitterschappen van de Raad van 
Ministers in andere formaties dan de Raad Buitenlandse Zaken later moeten worden ingevuld, hetgeen 
zorgvuldig moet worden bestudeerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de vereiste coherentie, 
efficiency en verantwoordingsplicht en de noodzaak zich te buigen over het probleem van het voorzitterschap 
van voorbereidende organen van de Raad; 

22. is erover verheugd dat het verband tussen de weging van stemmen in de Raad en de verdeling van de zetels in 
het Europees Parlement, als vastgesteld in het aan het Verdrag van Nice gehechte Protocol betreffende de 
uitbreiding van de Europese Unie, komt te vervallen; steunt de in de ontwerpgrondwet verankerde regeling 
betreffende de toekomstige samenstelling van het Europees Parlement en stelt voor een en ander onverwijld 
ten uitvoer te leggen, aangezien dit van groot belang is voor het globale evenwicht tussen de lidstaten binnen 
de diverse instellingen; 

23. is van mening dat de benoeming van een minister van Buitenlandse Zaken van de Unie  de zichtbaarheid en 
het vermogen tot handelend optreden van de Unie op het internationale toneel zal verbeteren, maar wijst erop 
dat het absoluut noodzakelijk is dat de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie bijgestaan wordt door 
een gezamenlijke administratie binnen de Commissie; 

24. stelt voor dat de door het Europees Parlement gekozen Europese Ombudsman en de nationale ombudsmannen 
- in nauwe samenwerking met de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement - een voorstel 
doen voor een alomvattender systeem van buitengerechtelijke rechtsmiddelen; 

25. is van oordeel dat de Intergouvernementele Conferentie de artikelen 8, 9 en 10 van het Protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen alsook artikel 4, leden 1 en 2 van de Akte 
betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen moet afschaffen zodra het door het Europees Parlement op 4 juni 2003 goedgekeurde Statuut 
van de leden in werking treedt; 

26. betreurt de inconsistentie van deel III met deel I van de ontwerpgrondwet, met name met betrekking tot 
artikel I-3; 

27. uit zijn voldoening over de "passerelle-clausule", die de Europese Raad de mogelijkheid biedt de gewone 
wetgevingsprocedure te volgen in gevallen waarin in speciale procedures is voorzien; na raadpleging van het 



Europees Parlement en na de nationale parlementen op de hoogte te hebben gesteld;  

28. is van oordeel dat het Parlement de rechten die het momenteel in het kader van de begrotingsprocedure bezit, 
moet behouden en dat aan zijn bevoegdheden geen afbreuk mag worden gedaan; is van oordeel dat de 
bevoegdheid van het Parlement tot goedkeuring van het meerjarig financieel kader alleen bevredigend kan 
worden uitgeoefend als naast de Intergouvernementele Conferentie snel interinstitutionele onderhandelingen 
worden geopend over de structuur van dit kader en de aard van de restricties voor de begrotingsprocedure; is 
van mening dat het meerjarig financieel kader de begrotingsautoriteit voldoende manoeuvreerruimte bij de 
jaarlijkse procedure moet bieden; 

29. spreekt zijn bezorgdheid uit over de onbevredigende antwoorden op enkele fundamentele kwesties die 
duidelijk zijn aangegeven in eerdere resoluties van het Europees Parlement, zoals:  

 - verdere consolidering van het economisch en sociaal cohesiebeleid, een betere coördinatie van het 
economisch beleid van de lidstaten met het oog op een effectief economisch beheer en een meer expliciete 
integratie van werkgelegenheids-, milieu- en dierenwelzijnsaspecten in alle beleidsvormen van de EU, 

 - de volle en volledige erkenning van de rol van openbare diensten, gebaseerd op de beginselen van 
mededinging, continuïteit, solidariteit en gelijke toegang en behandeling voor alle gebruikers, 

 - afschaffing van de op sommige belangrijke gebieden vereiste eenparigheid van stemmen in de Raad, met 
inbegrip van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, (tenminste wat betreft de 
voorstellen van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie met steun van de Commissie) en 
sommige terreinen van sociaal beleid; 

30. beseft dat de in de ontwerpgrondwet voor de Commissie voorgestelde oplossing een belangrijk element van 
het totale institutionele compromis is; hoopt dat de hervorming van de Commissie haar collegiale karakter 
niet zal verzwakken of tot discontinuïteit zal leiden; betreurt dat het beoogde systeem het moeilijk maakt om 
een goede Europese commissaris voor een tweede ambtstermijn te behouden; 

Algemene beoordeling 

31. wijst erop dat de door de Conventie opgestelde ontwerpgrondwet het resultaat is van een brede 
democratische, het Europees Parlement en de nationale parlementen en regeringen van de Unie omvattende 
consensus, die aldus de wil van de burgers tot uitdrukking brengt; 

32. is ingenomen met de bepaling dat het Europees Parlement voortaan het recht heeft grondwetswijzigingen 
voor te stellen en verder zijn goedkeuring moet geven aan elke poging de Grondwet zonder bijeenroeping van 
een Conventie te wijzigen, waardoor het een de facto-controle uitoefent op het gebruik van dit nieuwe 
instrument van grondwetsherziening; betreurt echter dat eenparigheid van stemmen van de lidstaten en 
ratificatie door de nationale parlementen of overeenkomstig andere grondwettelijke bepalingen nog steeds 
vereist zijn om minder belangrijke grondwetswijzigingen in werking te doen treden; betreurt ten zeerste dat 
voor de inwerkingtreding van nieuwe constitutionele teksten niet stelselmatig is voorzien in goedkeuring door 
het Europees Parlement; 

 
33. verklaart dat het resultaat van de werkzaamheden van de Conventie, ondanks bepaalde beperkingen en 

tegenstelllingen, onderschreven moet worden, aangezien het een historische stap betekent op de weg naar een 
die democratischer, doelmatiger en transparantere Europese Unie; 

34. is van oordeel dat deze methode in het licht van de ervaring die met de twee Conventies is opgedaan, voor 
democratische legitimiteit zorgt en door haar werkwijze openheid en participatie waarborgt; neemt niettemin 
dat de verkiezing van het presidium van de Conventie door de Conventie zelf met het oog op toekomstige 
herzieningen nuttig zou kunnen zijn; 

Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie en ratificatieproces 

35. stemt in met de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) op 4 oktober 2003; 

36. dringt er bij de IGC op aan de door de Conventie bereikte consensus te respecteren, onderhandelingen over de 



door de Conventie genomen fundamentele besluiten te vermijden en het ontwerpverdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa goed te keuren zonder dat bij het streven naar meer samenhang het 
basisevenwicht wordt gewijzigd; 

37. verzoekt de politieke partijen - zowel in de lidstaten als op Europees niveau -, de representatieve organisaties 
en het maatschappelijk middenveld niet alleen het resultaat van de Europese Conventie, maar ook de in deze 
resolutie verwoorde visie van het Europees Parlement uitvoerig te bestuderen; 

38. juicht met klem de verzekering van het Italiaanse voorzitterschap toe dat het Europees Parlement nauw en 
doorlopend bij de IGC, zowel op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders als op het niveau van de 
ministers van Buitenlandse Zaken, betrokken zal worden, en steunt het voornemen deze Conferentie in 
december 2003 af te ronden; 

39. is van mening dat het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa door alle 25 lidstaten op 9 mei 
2004, de Dag van Europa, moet worden ondertekend, onmiddellijk na de toetreding van de nieuwe lidstaten 
tot de Unie; 

40. is van mening dat de lidstaten die referenda over de ontwerpgrondwet houden deze zo mogelijk op dezelfde 
dag moeten houden of de ontwerpgrondwet overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen op dezelfde dag 
dienen te ratificeren; 

41 waardeert dat de werkzaamheden van de IGC op Internet zullen worden gepubliceerd en verzoekt de 
Commissie de regeringen van de lidstaten en de politieke partijen ervoor te zorgen dat alle mogelijke 
informatiekanalen worden benut om de burgers bekend te maken met de inhoudelijke werkzaamheden van de 
IGC, en met de ontwerpgrondwet ook door het organiseren van nationale fora; 

° 

°  ° 

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, houdende het advies van het Europees Parlement inzake de 
bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
Europese Centrale Bank, alsmede aan de staatshoofden en regeringsleiders en de parlementen van de 
lidstaten, de toetredende landen en de kandidaatlanden. 
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