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Ι.

Στις 18 Ιουλίου 2003, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης,

κ. V. Giscard d’Estaing, συνοδευόµενος από τους δύο Αντιπροέδρους, τους κ.κ. G. Amato και
JL Dehaene, παρέδωσε επίσηµα και εξ ονόµατος της Συνέλευσης στην ιταλική Προεδρία το πλήρες
σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης.
Κατά τις συναντήσεις µε τον Πρόεδρο κ. Ciampi και τον Πρόεδρο κ. Berlusconi, ο Πρόεδρος
κ. Giscard d’Estaing εξεθείασε την καίρια συµβολή των Ιταλών, µελών της Συνέλευσης, ήτοι του
Αντιπροέδρου κ. G. Amato, του εκπροσώπου της ιταλικής κυβέρνησης κ. G. Fini, του εκπροσώπου
της ιταλικής Γερουσίας κ. L. Dini και του εκπροσώπου του ιταλικού Κοινοβουλίου M. Follini,
καθώς και των αναπληρωτών τους.
Ο κ. Giscard d’Estaing κάλεσε την ιταλική Προεδρία να διευθύνει τις εργασίες της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης σε όσο το δυνατόν υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, και να τις περατώνει
υπό την ιταλική Προεδρία τον ∆εκέµβριο του 2003.
Έτσι, µια νέα Συνθήκη της Ρώµης θα δει το φώς, η δε συνεισφορά της Ιταλίας ως χώρας
ιδρυτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία του µεγάλου
αυτού έργου.
Η υπογραφή του Συντάγµατος θα µπορούσε να λάβει χώραν στις 9 Μαΐου 2004, ηµέρα της
Ευρώπης η οποία καθιερώνεται από το Σύνταγµα.
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Κατ’αυτήν την ηµεροµηνία, τα δέκα νέα κράτη µέλη θα είναι ήδη πλήρη µέλη της ΄Ενωσης, η
δε υπογραφή θα λάβει χώραν εγκαίρως πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2004.
ΙΙ.

Με το Σύνταγµα αυτό, η Ευρώπη κάνει το οριστικό βήµα προς την πολιτική ένωση :

την ένωση των πολιτών και την ένωση των κρατών µελών. Το Σύνταγµα :
►

κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των πολιτών, ενσωµατώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων,

►

φέρει την Ευρώπη προς τους πολίτες προσφέροντάς τους νέες δυνατότητες συµµετοχής,

►

ορίζει µια σαφή και διαφανή κατανοµή των εξουσιών µεταξύ ΄Ενωσης και κρατών
µελών, δίνοντας στα εθνικά κοινοβούλια τα µέσα για να παρεµβαίνουν. Οι εξουσίες της
Ένωσης εκτείνονται εκεί όπου το ζητούν οι πολίτες :
Þ

την υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µε
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της σοβαρής εγκληµατικότητας και την
αναγνώριση, µεταξύ κρατών µελών, των διαφόρων αστικών δικαίων,
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Þ

την σταδιακή ανάπτυξη µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, µε
έναν Ευρωπαίο Υπουργό Εξωτερικών ο οποίος θα ενεργεί και θα οµιλεί σε ολόκληρο
τον κόσµο εξ ονόµατος της Ευρώπης, καθώς και τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Εξοπλισµού,

Þ

τη βελτίωση του οικονοµικού συντονισµού µεταξύ των χωρών που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η επιτυχία του κοινού µας νοµίσµατος,

►

προικίζει την Ευρώπη µε σταθερούς, δηµοκρατικούς και αποτελεσµατικούς θεσµούς :
Þ

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται ο κύριος νοµοθέτης της Ένωσης, θα νοµοθετεί
δε από κοινού µε το Συµβούλιο. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα είναι το αποτέλεσµα της
συµφωνίας µεταξύ εκλεγµένων αντιπροσώπων των πολιτών και κρατών,

Þ

το Συµβούλιο θα έχει ένα πρόσωπο και µια διάρκεια· ο Πρόεδρός του θα οργανώνει τις
εργασίες των κρατών, θα µπορεί να κατανέµει χρονικά την εργασία του και να
προγραµµατίζει εκ των προτέρων,

Þ

την Επιτροπή, η οποία, οργανωµένη για να επιτελεί την ευρωπαϊκή της αποστολή, θα
είναι η κινητήρια δύναµη και το κύριο εκτελεστικό όργανο· θα είναι η ενσάρκωση του
κοινού ευρωπαϊκού συµφέροντος.
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ΙΙΙ. Το σχέδιο Συντάγµατος συνιστά επιτυχία διότι αποκρυσταλλώνει τις αναγκαίες
ισορροπίες µεταξύ λαών, µεταξύ κρατών - νέων και παλαιών - µεταξύ θεσµικών οργάνων, µεταξύ
ονείρου και πραγµατικότητας.
Το σχέδιο αυτό συνιστά επιτυχία διότι πρόκειται για σχέδιο ολοκληρωµένο, πλήρες έως τις
λεπτοµέρειες και άνευ επιλογών.
Το σχέδιο Συντάγµατος ανταποκρίνεται στο γενικό συµφέρον. Με αυτό το πνεύµα ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης, από κοινού µε τους δύο Αντιπροέδρους, κάλεσε την ιταλική Προεδρία –
και προσωπικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ. Silvio Berlusconi- να διαφυλάξει το
κείµενο ακέραιο. Η αµφισβήτησή του, έστω και εν µέρει, θα το οδηγούσε σε αποτυχία.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει την πεποίθηση ότι η ιταλική Προεδρία θα αρθεί στο ύψος
της ευθύνης αυτής, και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορέσει να υπογράψει, στις 9 Μαΐου του
2004, το Σύνταγµα της Ρώµης.

________________________
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