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1. Els darrers dos mesos han estat testimonis de dos esdeveniments 

significatius: l’ampliació i l’aprovació d’una Constitució Europea. Un 

cop mes, la Unió Europea dóna la benvinguda a nous membres mentre 

també enforteix els llaços entre els seus ciutadans i les institucions 

comuns. El Moviment Europeu sempre ha defensat aquest doble 

impuls d’ampliació / aprofundiment. 

2. En el seu Congrés de La Haia el 1998, el Moviment Europeu va iniciar 

una campanya per una Constitució Europea. Ens felicitem, doncs, pel 

fet que aquesta Constitució hagi estat aprovada el 18 de juny de 

2004 per la Conferència Intergovernamental i perquè el text 

proposat per la Convenció va ser substancialment mantingut. 

3. Malgrat tot, lamentem que els Caps d’Estat i de Govern van 

aconseguir, un cop més, fer més complicats els temes abordats, 

menys efectius i menys democràtics. És una conseqüència del 

mètode intergovernamental, sempre obscurit per la sospita i 

desenvolupant-se a porta tancada. 

4. També lamentem que el Consell Europeu no aconseguís fer més 

flexibles les normes que afecten la modificació de la part tercera de 

la Constitució, per tal de permetre que aquesta part tercera sigui 

enriquida per noves normes especialment en les àrees socials i 

d’ocupació. 

5. El Moviment Europeu considera que aquest pas en la direcció d’una 

Europa més unida i democràtica no és definitiu, i seguirà fent tots els 

esforços per assegurar que el text constitucional serà millorat 

d’acord amb el nostre punt de vista federalista, democràtic i social. 

6. En tot cas, el Moviment Europeu considera que el text de la 

Constitució tal com ha estat finalment aprovat és un important pas 

endavant en la construcció d’una Europa que afavoreixi tots els 



europeus, i és un signe potent de l’evolució cap a una Europa política. 

El Moviment Europeu considera, per tant, que la seva prioritat en els 

propers dos anys ha de ser la d’assolir la ratificació del Tractat que 

estableix una Constitució europea i es compromet a incrementar els 

seus esforços per a informar als ciutadans europeus de la 

transcendència de la important decisió que han de prendre. 


