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Návrh zprávy (PE 347.119v02-00) 
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
o návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu 
(2004/2129(INI)) 

Návrh usnesení 
 
 

Zpravodaj doporučuje přijetí pozměňovacích návrhů 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-
Luc Dehaene) (dodatku k druhému bodu právního východiska), 5 (Jean-Luc Dehaene) (jako 
bodu právního východiska 4a nový), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 
260 (Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) a navrhuje následující 
kompromisní pozměňovací návrhy: 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 1 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod odůvodnění A a pozměňovací 
návrhy 9 (Ignasi Guardans Cambó) a 10 (Panayiotis Demetriou). Pokud bude přijat, návrhy 8, 
9 a 10 odpadají.) 
Bod odůvodnění A 
 
A.  Evropská unie hrála v průběhu svého vývoje významnou úlohu (pozm. n. 9 Guardans 
 Cambó) při vytváření stále se zvětšujícího prostoru (vypouští se) míru a prosperity, 
 demokracie (pozm. n. 10 Demetriou) a svobody, spravedlnosti a bezpečnosti, 

 

 Or. en 
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 2 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazují body odůvodnění B a C a 
pozměňovací návrhy 15 (Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Jo Leinen) a 23 
(Panayiotis Demetriou). Pokud bude přijat, návrhy 11–14 a 18–22 odpadají.) 
Bod odůvodnění B 

B. (vypouští se) Ústava konsoliduje dosažené pokroky a přináší významná zlepšení, 
která jsou nezbytná k udržení a rozšiřování schopnosti Unie o dvaceti pěti a 
případně více členech jednat účinně doma i v zahraničí, 

C.  vypouští se 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 3 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazují body odůvodnění D a E a 
pozměňovací návrhy 27 (Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà) a 35 (Maria da 
Assunção Esteves). Pokud bude přijat, návrhy 25–32 odpadají.) 
Bod odůvodnění D 

D.  úsilí, které na vznik Ústavy vynakládal Evropský parlament už od prvních přímých 
 voleb, bylo korunováno úspěchem Konventu, který vypracoval návrh na základě 
 demokratického, reprezentativního a průhledného postupu, jenž zcela prokázal svou 
 účinnost, přihlížeje k příspěvkům evropských občanů (pozm. n. 27 Carnero 
 González, Obiols i Germà), což vedlo ke konsenzu, který mezivládní konference 
 ponechala v podstatě beze změny (pozm. n. 35 Esteves), 

E.   vypouští se 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 4 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazují body odůvodnění F a I. Pokud bude 
přijat, návrhy 42–55 a 75–99 odpadají.) 
Bod odůvodnění F 

F. Ústava, která měla být kompromisem přijatelným pro všechny členské státy, 
nevyhnutelně nezahrnula některé návrhy Evropského parlamentu a Konventu, které 
by podle názoru jejich autorů Unii dále vylepšily a z nichž mnohé stále mohou být v 
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budoucnu přijaty, 

I.   vypouští se 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 5 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod odůvodnění H a pozměňovací 
návrhy 70 (Ignasi Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà) 
(první část se vypouští). Pokud bude přijat, návrhy 60–74 odpadají.) 
Bod odůvodnění H 
 
H.  Ústava byla předmětem občasné kritiky, která zazněla při veřejných diskuzích a která 

 neodpovídá skutečnému obsahu a právním dopadům jejích ustanovení (pozm. n. 70 
 Guardans Cambó), neboť Ústava nepovede k vytvoření centralizovaného 
 „superstátu“, neoslabí sociální rozměr Unie, nýbrž jej bude posilovat (pozm. n. 67 
 Carnero González, Obiols i Germà) a nepomíjí historické a duchovní kořeny Evropy, 
 odvolávaje se na evropské kulturní, náboženské a humanistické dědictví, 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 6 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 1 a pozměňovací návrhy 103 
(Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber a Monica 
Frassoni), 107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff) a 109 (Sérgio Sousa Pinto). Pokud 
bude přijat, návrhy 103–110 odpadají.) 
Bod 1 

1. uzavírá, že z obecného hlediska představuje Ústava uspokojivý kompromis a 
obrovské (pozm. n. 108 Duff) zlepšení existujících smluv a bude znamenat, až bude 
uplatněna, viditelný přínos pro (vypouští se) občany (a pro Evropský parlament a 
národní parlamenty jako jejich demokratické zástupce), pro členské státy (a jejich 
regionální a místní orgány) a pro účinné fungování institucí EU a tedy pro 
Evropskou unii jako celek (pozm. n. 107 Leinen); 

 Or. en 
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 7 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje nadpis před bodem 2 (pokud bude 
přijat, návrhy 112–116 odpadají), nadpis před bodem 3 (pokud bude přijat, návrhy 158–162 
odpadají), nadpis před bodem 4 (pokud bude přijat, návrhy 195–199 odpadají) a nadpis před 
bodem 5. Pokud bude přijat, návrhy 228–229 odpadají). 

Nadpisy před body 2, 3, 4 a 5 

Vyjasnění povahy a cílů Unie 

Větší účinnost a posílení role EU ve světě 

Více demokratické odpovědnosti 

Více práv občanům 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 8 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 2 a pozměňovací návrhy 117 
(Mercedes Bresso), 118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, 
Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon), 138 
(Maria da Assunção Esteves), 139 (Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 
145 (Andrew Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 
151 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) a 152 (Andrew Nicholas Duff). Pokud bude přijat, návrhy 
117–157 odpadají.) 
Bod 2 

2. je potěšen skutečností, že Ústava lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy 
mezi Unií a členskými státy, zejména z těchto důvodů (pozm. n. 117 Bresso): 

a)  složitý soubor evropských smluv je nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, 
který stanoví cíle, pravomoci a možnosti, nástroje politik a orgány Unie (pozm. n. 
123 Dehaene); 

b)  je potvrzena dvojí legitimita Unie a je jasně stanoveno, že se jedná o unii států a 
občanů (pozm. n. 117 Bresso); 

bb)  souhrn společných hodnot všech členských států, z nichž Evropská unie vychází 
a které vytvářejí pevné pouto mezi občany Unie, byl výslovně stanoven a 
rozšířen (pozm. n. 252 Kaufmann); 

c)  cíle Unie a zásady, kterými se řídí její činnost a vztahy Unie s členskými státy, jsou 
jasnější a lépe definované (pozm. n. 117 Bresso a 131 Reynaud, Castex, Ferreira, 
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Hamon, Patrie, Peillon); 

d)  přestane docházet k záměně mezi pojmy „Evropské společenství“ a „Evropská 
unie“, neboť Evropská unie se stane jedinou právnickou osobou a bude mít 
jednotnou strukturu (pozm. n. 118 Leinen); 

e)  zjednoduší a vyjasní se evropské legislativní akty a s nimi související terminologie 
– „evropské zákony“ a „evropské rámcové zákony“ nahradí současný systém více 
typů aktů (nařízení, směrnice, rozhodnutí, rámcová rozhodnutí atd.) a bude se 
používat srozumitelnější slovní zásoba (pozm. n. 117 Bresso, 138 Esteves, 139 
Demetriou a 1 stanovisko výboru JURI); 

f)  poskytuje (pozm. n. 148 Demetriou) záruky, že se Unie nikdy nestane 
centralizovaným a všemocným „superstátem“: 

– silný (pozm. n. 145 Duff) důraz na decentralizaci obsažený v hesle „jednotná v 
rozmanitosti“, 

– závazek „ctít národní identitu členských států, která spočívá v jejich 
základních politických a ústavních systémech, včetně regionální a místní 
samosprávy“, 

– zásady svěřených pravomocí (na základě této zásady má Unie pouze ty 
pravomoci, které ji svěřily členské státy), subsidiarity a proporcionality (pozm. 
n. 143 Guardans Cambó), 

– účast samotných členských států na systému rozhodování Unie a na 
schvalování všech jeho změn (pozm. n. 146 Kaufmann), 

g)  začlenění symbolů Unie do Ústavy (pozm. n. 151 Kaufmann) zvýší (vypouští se) 
(pozm. n. 152 Duff) povědomí občanů o orgánech Unie a jejich činnosti; 

h)  doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané budou moci 
spolehnout na pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, 
přírodní katastrofy nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností; 

 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 9 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 3 a pozměňovací návrhy 165 
(Andrew Nicholas Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim 
Wuermeling), 177 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew 
Nicholas Duff), 181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria 
da Assunção Esteves) a 253 (Jean-Luc Dehaene). Pokud bude přijat, návrhy 163−173, 



 

PE 349.939/1-12 6/9 AM\547172CS.doc 

CS 

175−194 a 253 odpadají.) 
Bod 3 

3. je potěšen skutečností, že (pozm. n. 167 Leinen) vstupem Ústavy v platnost budou 
moci orgány Unie plnit své úkoly efektivněji (pozm. n. 165 Duff), a to zejména z 
těchto důvodů: 

a) rozsah oblastí, v nichž budou vlády, které se scházejí v Radě, rozhodovat 
kvalifikovanou většinou, a ne jednomyslným hlasováním, je výrazně rozšířen; 
tento faktor má zásadní význam, má-li Unie s 25 členskými státy fungovat, aniž 
by byla její činnost blokována používáním práva veta (pozm. n. 166 Bresso); 

b)   předsednictví Evropské rady se prodlouží na dva a půl roku namísto rotačního 
 systému půlročního předsednictví; 

c)   po roce 2014 (pozm. n. 177 Kaufmann) se sníží počet členů (pozm. n. 176 
 Wuermeling) Komise; 

d)   výrazně se zvýší viditelnost Unie (pozm. n. 178 Guardans Cambó) a posílí se 
 úloha Unie jako celosvětového činitele (pozm. n. 253 Dehaene); 

 – funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční politiku a funkce 
 komisaře pro vnější vztahy – dvě funkce, které se překrývají a působí zmatek 
 – budou sloučeny do jediné funkce evropského „ministra zahraničních věcí“, 
 který bude místopředsedou Komise (pozm. n. 180 Duff), bude předsedat Radě 
 pro zahraniční věci a bude moci hovořit jménem Unie v záležitostech, které 
 jsou předmětem společného postoje Unie, 

 – bude existovat jednotná zahraniční služba pod vedením ministra 
 zahraničních věcí (pozm. n. 181 Kaufmann), 

 – přidělení statutu právnické osoby Unii, jako tomu bylo v případě Evropského 
 společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii 
 podílet se na mezinárodních dohodách (pozm. n. 182 Guardans Cambó), 

 – možnost Unie rozvíjet společné struktury v oblasti bezpečnostní (pozm. n. 167 
 Leinen) a zahraniční politiky bude posílena s potřebnou pružností pro sladění 
 rozdílných přístupů členských států k těmto otázkám, 

e)  vypouští se 

f)  vypouští se 

g)  bude snížen počet legislativních nástrojů Unie a počet postupů pro jejich přijímání, 
vyjasní se rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci (pozm. n. 166 Bresso); 

h)  činnost (vypouští se) v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit 
účinnějšími postupy s cílem dosáhnout konkrétního pokroku, pokud jde o otázky 
spravedlnosti (pozm. n. 186 Esteves a stanovisko výboru LIBE), bezpečnosti a 
přistěhovalectví; 
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i)   v několika dalších oblastech se usnadní používání úspěšné metody Společenství, 
 jakmile k tomu bude politická vůle (pozm. n. 167 Leinen); 

j)    vznikne větší prostor pro pružné řešení otázek v případě, kdy nejsou všechny 
 členské státy ochotny nebo schopny uplatňovat ve stejnou dobu určité politiky; 

 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 10 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 4 a pozměňovací návrhy 201 
(Mercedes Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 
(Joachim Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff a 
Ignasi Guardans Cambó) a 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Pokud bude přijat, návrhy 
200−227 odpadají.) 
Bod 4 

4. je potěšen skutečností, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností Evropské unie 
prostřednictvím zvýšené demokratické odpovědnosti, a to zejména na základě níže 
uvedených opatření: 

a)   přijetí všech právních předpisů Evropské unie bude podléhat předchozímu 
přezkoumání v národních parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu 
schválení národními vládami (v Radě (vypouští se)) a přímo voleným Evropským 
parlamentem; tak vysoká úroveň parlamentní kontroly neexistuje v žádné jiné 
podobné nadnárodní (pozm. n. 206 Kaufmann) nebo mezinárodní struktuře; 

b)  všechny návrhy Evropské unie budou včas, předtím než Rada přijme postoj, 
(pozm. n. 207 Kaufmann) předány národním parlamentům k přezkoumání a 
projednání s ministry a parlamenty budou mít také právo vystoupit proti návrhům, 
pokud se domnívají, že návrhy přesahují kompetence Unie; 

c)  Evropský parlament bude mít zpravidla (pozm. n. 210 Wuermeling) rovnocenné 
postavení jako Rada při rozhodování o právních předpisech Unie; 

d)  předsedu Komise bude volit Evropský parlament, čímž vznikne propojení s 
výsledky voleb do EP; 

e)  ministr zahraničních věcí (pozm. n. 215 Kaufmann), kterého jmenuje Evropská 
rada po dohodě s předsedou Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a 
Evropské radě; 

f)  nový rozpočtový proces bude vyžadovat schválení všech výdajů Evropské unie 
Radou a Parlamentem bez jakýchkoli výjimek, čímž se dostanou všechny výdaje 
pod plnou demokratickou kontrolu (pozm. n. 216 Duff, Guardans Cambó); 
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g) uplatňování legislativních pravomocí (vypouští se) (pozm. n. 218 Kaufmann) 
Komise bude podléhat novému systému společné kontroly Evropského parlamentu 
a Rady, který umožní těmto orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými 
nesouhlasí; 

h)  při projednávání a přijímání právních předpisů Unie budou schůze Rady veřejné 
(pozm. n. 201 Bresso); 

i)  pokud jde o budoucí revize Ústavy, bude mít také Evropské parlament pravomoc 
předkládat návrhy a Konvent bude projednávat všechny návrhy na revizi, pokud 
Parlament nerozhodne, že tento krok není nutný; 

 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 11 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 5 a pozměňovací návrhy 130 
(Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 
222 (Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou) a 236 (Andrew 
Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) a 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Pokud bude přijat, návrhy 230-250 odpadají.) 
Bod 5 

5. je potěšen skutečností, že osobní (pozm. n. 200 Leinen) práva občanů budou posílena 
na základě níže uvedených opatření: 

a)   začlenění (pozm. n. 235 Demetriou) Charty základních práv do části II Ústavy, 
jež znamená, že všechna ustanovení právních předpisů EU a veškerá opatření orgánů 
EU nebo opatření založená na právních předpisech EU musí být v souladu s těmito 
normami (vypouští se) (pozm. n. 200 Leinen, 222 Stubb, 234 Bresso, 235 Demetriou, 
236 Guardans Cambó, 241 Carnero González, Obiols i Germà); 

aa)  Evropská unie bude muset přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech 
(pozm. n. 250 Kaufmann), díky čemuž bude Unie podléhat stejné vnější kontrole jako 
členské státy; 

b)   nová ustanovení zjednoduší účast občanů, sociálních partnerů, reprezentativních 
sdružení a občanské společnosti (pozm. n. 234 Bresso) na projednávání záležitostí 
týkajících se Unie; 

c)   zavedením evropské občanské iniciativy (pozm. n. 212 Voggenhuber) budou mít 
občané možnost předkládat (pozm. n. 246 Duff, Guardans Cambó) návrhy k některým 
otázkám, pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie (pozm. 
n. 234 Bresso); 
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d)   jednotlivci budou mít lepší přístup ke spravedlnosti, pokud jde o právo 
Společenství (pozm. n. 130 Voggenhuber, Frassoni a 248 Kaufmann); 

 Or. en 

 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 12 
(Kompromisní pozměňovací návrh, kterým se nahrazuje bod 7 a pozměňovací návrhy 263 
(Mercedes Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó). Pokud bude 
přijat, návrhy 261-269 odpadají.) 
Bod 7 

7. je přesvědčen o tom, že Ústava poskytne stabilní a trvalý (pozm. n. 263 Bresso) rámec 
pro budoucí rozvoj Evropské unie, který umožní její další rozšiřování a současně 
zajistí mechanismy pro její revizi, bude-li to nutné (pozm. n. 267 Duff, Guardans 
Cambó); 

 Or. en 
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