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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Odbor za pravne zadeve

1. meni, da predmet poročila Odbora za ustavne zadeve ne sme biti vsebina Ustave, saj je o 
tem Parlament že imel priložnost izraziti svoje mnenje v resoluciji z dne 12. januarja 
20051, ampak bi se poročilo moralo osredotočiti na metodo javne razprave v Uniji med 
obdobjem za razmislek;

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je o vidikih Ustave, ki so v njegovi pristojnosti, izrazil že v 
omenjeni resoluciji;

3. zato poudarja, da si je na področjih, ki so v pristojnosti Odbora za pravne zadeve, zlasti 
pravni akti in postopki, kot tudi struktura, delovanje in dostop do Sodišča Evropskih 
skupnosti, težko predstavljati, da bi bil viden napredek, ki ga je dosegla Ustava, lahko 
mogoč v drugačni zvezi in z drugimi sredstvi;

4. meni, da s pravnega vidika ločen začetek veljave le dela I Ustave ni mogoč, ker bi bila za 
to potrebna temeljita prilagoditev veljavnih pogodb temu delu Ustave;

5. opozarja, da je Ustava že rezultat soglasja, v katerem so bili udeleženi parlamenti in vlade 
vseh držav članic kot tudi vse evropske institucije;

6. prav tako opozarja na to, da do zdaj še ni bilo evropske pogodbe, ki bi bila tako pregledna 
in pripravljena v sodelovanju s civilno družbo, mladimi in vladami na vseh teritorialnih 
ravneh, kot je Ustava;

7. opozarja, da je položaj, v katerem se nahajamo, predviden že v izjavi št. 30 o ratifikaciji 
Pogodbe o Ustavi za Evropo z naslednjim besedilom:

"Konferenca ugotavlja, da če bo Pogodbo o Ustavi za Evropo dve leti po njenem podpisu 
ratificiralo štiri petine držav članic, ena ali več držav članic pa bodo imele težave v 
postopku ratifikacije, se bo zadevo predalo Evropskemu svetu."

8. meni, da je Svet predvidel izvajanje izjave in načel problem s sprejetjem obdobja za 
razmislek, da bi tako presegli težave, hkrati pa tistim državam članicam, ki bi to želele, 
omogočili nadaljevanje postopka ratifikacije;

9. predlaga, naj bo namen tega obdobja za premislek ponovno začeti ustavni projekt s široko 
javno razpravo, ki naj bi omogočila jasnejše, globlje in demokratično soglasje glede 
Ustave s predlaganjem rešitev problemov, ki preprečujejo sprejetje besedila;

10. je prepričan, da mora biti eden od ciljev obdobja za razmislek tudi, kako lahko Evropska 
unija ponovno pridobi zaupanje državljanov; meni, da je za uspeh potrebna stalna 

  
1 UL C 247 E, 16.10.2005, str. 88.



PE 364.688v04-00 4/5 AD\591182SL.doc

SL

razprava o tem, kako lahko EU izboljša svoje delovanje in kako lahko prispeva k 
reševanju dejanskih problemov ljudi;

11. opozarja, da je Evropski parlament v svoji resoluciji o postopku pristopa Turčije navedel, 
da je sprejetje Evropske ustave predpogoj za vsako nadaljnjo širitev in da je zmogljivost 
Evropske unije, da sprejme nove članice, zdaj pridobila večji pomen tudi na ravni Sveta;

12. meni, da bi morala obdobje za razmislek in razprava služiti k utrditvi dosežkov Ustave, v 
nobenem primeru pa ne bi smela omiliti besedila Ustave;

13. meni, da je obdobje za razmislek nujno treba uporabiti za povečano zagotavljanje 
informacij državljankam in državljanom vseh starosti in iz vseh družbenih in strokovnih 
krogov ne le o Ustavi sami, ampak tudi o trenutno veljavnih pogodbah, ki so za Evropsko 
unijo odločilnega pomena in ki bodo veljale tudi v prihodnje, če Ustava ne bo sprejeta;

14. nadalje meni, da je potrebno spodbujati strukturirano, vzajemno in ciljno usmerjeno 
razpravo, med drugim z evropskimi državljani, civilno družbo, socialnimi partnerji, 
nacionalnimi parlamenti, političnimi strankami in institucijami EU; s tem v mislih 
predlaga:

a) naj se kot osnova za razpravo in raziskave pripravi seznam vprašanj in odgovorov s 
ključnimi vprašanji in odgovori o Ustavi. Politične stranke v državah članicah, 
predstavniki civilne družbe in druge osebe na odgovornih položajih naj uporabijo ta 
vprašalnik za izvedbo čim več razprav. Uporablja naj se ga tudi na spletnih straneh;

b) naj se s pomočjo javnomnenjskih raziskav (EUROBAROMETER) pridobi 
reprezentativen profil mnenja državljanov o prispevku Ustave in o prihodnosti EU;

c) da se v vsaki državi članici imenuje skupina oseb, ki te razprave spremlja in pripravi 
poročilo o stališču državljank in državljanov v njihovi državi članici; to nalogo lahko 
opravljajo poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov;

d) ti poročevalci naj se potem sestanejo na skupni evropski konferenci in poskušajo na 
podlagi nacionalnih razprav priti do skupnega zaključka;

15. meni, da bi bilo treba nadaljevati z delom na tistih predlogih v Pogodbi o Ustavi za 
Evropo, ki bi EU zagotovo naredili bolj državljanom prijazno;

16. še zlasti pa predlaga, da se pripravi študija o stroških stanja brez Ustave, ki naj vključuje 
vladanje, demokracijo in preglednost, in bo podobna študiji, ki je bila izdelana za pripravo 
oblikovanja enotnega notranjega trga o "stroških neuresničitve Evrope";

17. meni, da bi se razprava morala osredotočiti tudi na to, kako rešiti težave v Franciji in na 
Nizozemskem in kako je treba ta dva referenduma obravnavati, da ne bi razočarali 
prebivalcev Evrope, ki so osnutek Ustave že sprejeli;

18. poziva britansko in avstrijsko predsedstvo, da začne priprave za organizacijo obdobja za 
razmislek na predlagan način.
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