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Vi har haft en omfattande genomgång av ratificeringsprocessen för fördraget om upprättande av en
konstitution för Europa. Detta fördrag är resultatet av en kollektiv process som på ett adekvat sätt
skall se till att en utvidgad europeisk union fungerar mer demokratiskt, öppet och effektivt.

Vår europeiska ambition, som har varit oss till så stor nytta under mer än 50 år och som har gjort att
Europa kan förenas kring samma vision, är nu mer relevant än någonsin. Det är den som gör det
möjligt att säkra medborgarnas välstånd, försvara våra värderingar och våra intressen samt att ta
vårt ansvar som en betydande internationell aktör. För att bättre bekämpa arbetslöshet och social
utslagning, för att gynna en hållbar ekonomisk tillväxt, för att möta globaliseringens utmaningar, för
att bevara inre och yttre säkerhet och för att skydda miljön behöver vi Europa, ett mer enat och mer
solidariskt Europa.

Hittills har tio medlemsstater framgångsrikt avslutat ratificeringsförfarandena och således förklarat
att de ansluter sig till det konstitutionella fördraget. Vi har noterat resultaten av folkomröstningarna
i Frankrike och Nederländerna. Vi anser inte att dessa resultat ifrågasätter medborgarnas positiva
inställning till det europeiska bygget. Medborgarna har dock gett uttryck för sina betänkligheter och
sin oro, vilket vi måste beakta. Det är således nödvändigt att gemensamt tänka över situationen.

Denna period av eftertanke kommer att utnyttjas för att i våra länder möjliggöra en bred debatt, där
medborgarna, det civila samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parlamenten och de
politiska partierna deltar. Denna aktiverande debatt, som redan har inletts i många medlemsstater,
bör intensifieras och utvidgas. Även de europeiska institutionerna bör bidra till debatten och
kommissionen har härvid en särskild uppgift att fylla.

Den senaste utvecklingen innebär inte ett ifrågasättande av ratificeringsprocessernas giltighet. Vi
har kommit överens om att tidsplanen för ratificeringen i olika medlemsstater vid behov skall
anpassas mot bakgrund av denna utveckling och alltefter omständigheterna i de medlemsstaterna.

Vi kommer att mötas under det första halvåret 2006 för att göra en samlad bedömning av de
nationella debatterna och enas om fortsättningen av processen.
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