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Resultaat van de Intergouvernementele Conferentie (IGC)  

Resolutie van het Europees Parlement over het resultaat van de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) 
 
Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa van 18 juli 2003, 
opgesteld door de Europese Conventie, 

– gezien de voorstellen van het Italiaanse voorzitterschap (CIG 60/03), 

– gelet op artikel 37, lid 4 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat algemeen wordt erkend dat de Europese eenwording tijdens de uitbreiding 
van de Unie moet worden geïntensiveerd, 

B. zijn standpunt herhalende dat de grondwet tijdig moet worden ondertekend om het publiek 
gelegenheid te geven tot politieke discussie daarover in het kader van de campagnes voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement, 

1. is diep teleurgesteld naar aanleiding van het feit dat de Europese Raad er niet in is geslaagd 
een algeheel akkoord te bereiken over het ontwerpverdrag inzake de grondwet;   

2. stelt nogmaals de mislukking vast van de methode van de intergouvernementele conferentie 
en wijst op de doeltreffendheid van de Europese Conventie; betreurt het klaarblijkelijke 
gemis aan concentratie bij de IGC op het gemeenschappelijke Europese belang;  

3. verlangt dat het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, zoals 
voortgekomen uit de Conventie, de basis blijft voor definitieve en algehele 
overeenstemming in de IGC, zonder dat wordt onderhandeld over nieuwe punten; 

4. waarschuwt dat het niet-oplossen van de kwestie van het handelingsvermogen van de 
uitgebreide Unie kan leiden tot een "Europa met verschillende snelheden", een terugval tot 
de intergouvernementele methode of zelfs de fragmentatie van de Unie; 

5. verzoekt het Italiaanse voorzitterschap een gedetailleerde lijst bekend te maken van de 
akkoorden die naar zijn zeggen op de vergadering van de IGC in Brussel op 12 en 13 
december zijn bereikt;  

6. roept het komende Ierse voorzitterschap ertoe op de IGC in januari 2004 opnieuw bijeen te 
roepen op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken, teneinde een procedure 
overeen te komen waarmee vooruitgang kan worden geboekt en alle teksten waarover tot 
dusver in de IGC overeenstemming is bereikt, te consolideren; 

7. verzoekt het Ierse voorzitterschap een datum voor te stellen – vóór 1 mei 2004 – voor een 
IGC-vergadering op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders om besluiten te 
nemen over de resterende kwesties; 



 

8. verzoekt het Ierse voorzitterschap om in januari 2004 voor het Europees Parlement in 
Straatsburg zijn actieplan voor de succesvolle afronding van de IGC te presenteren;  

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de IGC, de Raad en de 
Commissie, alsook aan de parlementen van de lidstaten en van de toetredende landen en de 
kandidaat-lidstaten. 
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