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Bruxelles, den 18. juni 2005
(OR. fr)

SN 117/05

ERKLÆRING FRA STATS- OG REGERINGSCHEFERNE
FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER
OM RATIFIKATIONEN AF TRAKTATEN
OM EN FORFATNING FOR EUROPA
(Det Europæiske Råd den 16.-17. juni 2005)
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Vi har drøftet en lang række spørgsmål vedrørende ratifikationsprocessen i forbindelse med traktaten om en forfatning for Europa. Denne traktat er resultatet af en
kollektiv proces, der skulle give et passende svar på spørgsmålet om, hvordan den
udvidede Europæiske Union kan komme til at fungere mere demokratisk, gennemsigtigt og effektivt.
Vore europæiske ambitioner, der har tjent os godt i over 50 år, og som har samlet
Europa omkring en og samme vision, er mere relevante end nogensinde før. Det er
disse ambitioner, der sikrer borgernes velfærd, forsvarer vore værdier og interesser,
og som sætter os i stand til at påtage os vort ansvar som en fremtrædende aktør på
den internationale scene. For bedre at kunne bekæmpe arbejdsløshed og social udstødelse, for at fremme en varig økonomisk vækst, for at imødegå globaliseringens
udfordringer, for at bevare den indre og ydre sikkerhed og for at beskytte miljøet
har vi brug for Europa, et mere forenet og solidarisk Europa.
Indtil nu har ti medlemsstater gennemført ratifikationsprocessen med et positivt
resultat, og de har dermed givet udtryk for deres tilslutning til forfatningstraktaten.
Vi har noteret os resultaterne af folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene.
Det er vor opfattelse, at disse resultater ikke sætter spørgsmålstegn ved borgernes
tilslutning til den europæiske konstruktion. Borgerne har imidlertid givet udtryk for
bekymringer og betænkeligheder, som det er nødvendigt at forholde sig til. Det er
derfor nødvendigt, at vi gør os fælles overvejelser om dette spørgsmål.
Denne tænkepause vil blive benyttet til en bred debat i alle vore lande, der både skal
omfatte borgerne, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og de politiske partier. Denne engagerende debat, der allerede er i gang i en del
medlemsstater, bør intensiveres og udbygges. EU's institutioner skal også yde deres
bidrag; i denne forbindelse har Kommissionen en særlig rolle at spille.
Den seneste udvikling sætter ikke spørgsmålstegn ved gyldigheden af at fortsætte
ratifikationsprocesserne. Vi har besluttet, at tidsplanen for ratifikationen i forskellige medlemsstater om nødvendigt vil blive tilpasset på baggrund af denne udvikling
og under hensyn til forholdene i disse medlemsstater.
Vi vil mødes i første halvår af 2006 for at foretage en samlet evaluering af de nationale debatter og beslutte, hvordan processen skal videreføres.
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