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Návrh správy (PE 347.119v02-00) 
Predkladá Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
Návrh Zmluvy o Ústave pre Európu 
(2004/2129(INI)) 

Návrh uznesenia 
 
Spravodajcovia odporúčajú prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 1 (predložil 
Andrew Nicholas Duff, 4 (predložil Jean-Luc Dehaene) (ako dodatok k druhému 
odôvodneniu), 5 (predložil Jean-Luc Dehaene) (ako odôvodnenie k 4a nový), 58 (predložili 
Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germa), 260 (predložil Bronislaw Geremek), 277 
(predložili Gérard Onesta, Monica Frassoni) a navrhujú tieto kompromisné pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy: 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odôvodnenie A a 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 9 (predložil Ignasi Guardans Cambó), 10 (predložil 
Panayiotis Demetriou). V prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8, 9 
a 10) 
Odôvodnenie A 

A. Európska únia zohrávala počas svojej histórie významnú úlohu (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 9, ktorý predložil Guardans Cambó) pri vytváraní neustále sa 
rozširujúceho priestoru (vypúšťa sa) mieru a prosperity, demokracie (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 10, ktorý predložil Demetriou) a slobody, spravodlivosti a 
bezpečnosti, 

 Or. en 
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádzajú odôvodnenia B a C a  
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 15 (predkladá Andrew Nicholas Duff), 16 (predkladá Jo 
Leinen), 23 (predkladá Panayiotis Demetriou). V prípade prijatia sa vypúšťajú  pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 18 až 22) 
Odôvodnenie B 

B. (vypúšťa sa) Ústava pre Európu konsoliduje uvedené úspechy a prináša inovácie, 
ktoré sú nevyhnutné na zachovanie a rozvoj možnosti Únie 25 a možno aj viacerých 
členských štátov účinne konať doma a v zahraničí; 

 

C. (vypúšťa sa) 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádzajú odôvodnenia D a E a  
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 27 (predkladajú Carlos Carnero González, Raimon Obiols i 
Germa), 35 (predkladá Maria da Assunçao Esteves). V prípade prijatia sa vypúšťajú 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 až 32) 
Odôvodnenie D 

D. snaha Európskeho parlamentu od jeho prvých priamych volieb o dosiahnutie Ústavy 
pre Európu bola zavŕšená úspechom Konventu, ktorý vypracoval jej návrh použitím 
demokratickej, reprezentatívnej a transparentnej metódy, ktorá v plnom rozsahu 
dokázala svoju účinnosť, a ktorý zohľadnil úlohu občanov Európy (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 27, ktorý predkladajú Carnero González, Raimon Obiols i Germa), 
výsledkom čoho bol konsenzus, ktorý Medzivládna konferencia ponechala vo veľkej 
miere nezmenený (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35, ktorý predkladá Esteves), 

 

E. vypúšťa sa 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
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Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádzajú odôvodnenia F a I. V 
prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 42 až 55 a 75 až 99) 
 
Odôvodnenie F 

F. Ústava pre Európu, ako kompromis, ktorý museli prijať všetky členské štáty, 
nevyhnutne vynechala niektoré návrhy Európskeho parlamentu alebo Konventu, 
ktoré by, podľa ich autorov, priniesli ďalšie zlepšenie v rámci Únie, a ktoré môžu 
byť prijaté v budúcnosti, 

 

I. vypúšťa sa 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádzajú odôvodnenia H a 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 70 (predkladá Ignasi Guardans Cambó), 67 (predkladajú 
Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germa) (prvá časť sa vypúšťa). V prípade prijatia 
sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 60 až 74) 
Odôvodnenie H 

H. (vypúšťa sa) Ústava pre Európu bola predmetom niektorých kritík vo verejnej 
rozprave, ktoré však sa však nezakladajú na skutočnom obsahu a právnych 
dôsledkoch jej ustanovení (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70, ktorý predkladá 
Guardans Cambó), pretože Ústava pre Európu nebude viesť k vytvoreniu 
centralizovaného superštátu, neoslabí a naopak posilní sociálny rozmer Únie a 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67, ktorý predkladajú Carlos Carnero González, 
Raimon Obiols i Germa) neignoruje historické a duchovné korene Európy 
prostredníctvom odkazu na jej kultúrne, náboženské a humanistické dedičstvo, 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá  Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 1 a pozmeňujúce 
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a doplňujúce návrhy 103 (predložili Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germa), 105 
(predložili Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (predložil Jo Leinen), 108 
(predložil Andrew Nicholas Duff), 109 (predložil Sérgio Sousa Pinto). V prípade prijatia sa 
vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 103 až 110) 

Odsek 1 

1. Domnieva sa, že Ústava pre Európu vo všeobecnosti predstavuje (vypúšťa sa) dobrý 
kompromis a významné (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108, ktorý predkladá Duff) 
zlepšenie existujúcich zmlúv, ktoré po ich uplatnení prinesie hmatateľný prínos pre 
(vypúšťa sa) občanov Európskej únie (a pre Európsky parlament a národné 
parlamenty ako ich demokratické zastúpenie), pre členské štáty (vrátane ich 
regionálnych a miestnych orgánov), pre účinné fungovanie orgánov Európskej únie 
a teda pre Úniu ako celok (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107, ktorý predkladá 
Leinen); 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú  Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza položka pred odsekom 2 
(v prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 112 až 116), položka pred 
odsekom 3 (v prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 158 až 162), 
položka pred odsekom 4 (v prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
195 až 199) a položka pred odsekom 5 (v prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy 228 až 229) 
 

Hlavy pred odsekmi 2, 3, 4 a 5 

Väčšia prehľadnosť v oblasti povahy a cieľov Únie 

Väčšia účinnosť a posilnená úloha vo svete 

Väčšia demokratická zodpovednosť 

Viac práv pre občanov 

 Or. en 
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú  Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 2 a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 117 (predkladá Mercedes Bresso), 118 (predkladá Jo Leinen), 123 
(predkladá Jean-Luc Dehaene), 131 (predkladajú Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, Vincent Peillon), 138 (predkladá Maria da Assunção Esteves), 
139 (predkladá Panayiotis Demetriou), 143 (predkladá Ignasi Guardans Cambó), 145 
(predkladá Andrew Nicholas Duff), 146 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 
(predkladá Panayiotis Demetriou), 151 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann), 152 (predkladá 
Andrew Nicholas Duff). V prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
117 až 157) 
Odsek 2 

2. Zastáva názor, že (vypúšťa sa) Ústava pre Európu poskytuje občanom jasnejší pohľad 
na povahu a ciele Únie a na jej vzťah s členskými štátmi, najmä preto, že 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117, ktorý predkladá Bresso): 

 (a) zložitý súbor Európskych zmlúv je nahradený jediným, ľahšie čitateľným 
 dokumentom, zachytávajúcim ciele Únie, jej právomoci a ich obmedzenia, jej 
 nástroje politiky a jej orgány (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117, ktorý 
 predkladá Dehaene); 

 (b) ustanovuje sa dvojitá legitímnosť Únie a objasňuje sa, že Európska únia je 
 úniou štátov a občanov (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117, ktorý
 predkladá Bresso); 

 (bb) rozsah hodnôt, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty a tvoria základ 
 Únie, a ktorý vytvára silnú väzbu medzi občanmi Únie, sa stal zreteľnejším a 
 rozšírenejším (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252, ktorý predkladá 
 Kaufmann); 

 (c) hodnoty a ciele Únie, ako aj princípy, podľa ktorých sa riadia jej činnosti vo 
 vzťahu k členským štátom sú objasnené a lepšie definované (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 117, ktorý predkladá Bresso a pozmeňujúci a doplňujúci 
 návrh 113, ktorý predkladajú Reynaud, Castex, Reffeira, Hamon, Patrie, 
 Peillon); 

 (d) nejasné rozlíšenie pojmov „Európske spoločenstvo“ a „Európska Únia“ 
 skončí, pretože Európska únia sa stane jedinou právnou entitou a štruktúrou 
 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118, ktorý predkladá Leinen); 

 (e) európske legislatívne akty sa zjednodušujú a vyjasňuje sa ich terminológia: 
 „európske zákony“ a „európske rámcové zákony“ nahrádzajú súčasné 
 rozličné druhy aktov (smernice, nariadenia, rozhodnutia, rámcové 
 rozhodnutia atď.), pomocou zrozumiteľnejšieho slovníka (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 117, ktorý predkladá Bresso, pozmeňujúci a doplňujúci 
 návrh 118, ktorý predkladá Esteves, pozmeňujúci a  doplňujúci návrh 139, 
 ktorý predkladá Demetriou a stanoviska JURI); 
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 (f) poskytuje (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148, ktorý predkladá Demetriou) 
 záruku, že Európska únia sa nikdy nestane centralizovaným všemocným 
 superštátom“: 

  - silný dôraz (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145, ktorý predkladá Duff) na 
 decentralizáciu, ktorá je súčasťou témy„jednotnosť v rozmanitosti“, 

  - povinnosť „rešpektovať národnú identitu členských štátov, ktorá je 
 súčasťou ich základných štruktúr, politických ako aj ústavných, vrátane 
 regionálnej a miestnej samosprávy“, 

  - zásady delegovaných právomocí (podľa ktorej má Únia len tie právomoci, 
 ktoré jej členské štáty udelia), subsidiarity a proporcionality (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 143, ktorý predkladá Guardans Cambó), 

  - účasť samotných členských štátov v systéme rozhodovania Únie a v 
 prijímaní akýchkoľvek jeho zmien (pozmeňujúci a  doplňujúci návrh 146, 
 ktorý predkladá Kaufmann); 

 (g) začlenenie symbolov Únie do Zmluvy o Ústave pre Európu (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 151, ktorý predkladá Kaufmann) zvýši (vypúšťa sa) 
 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152, ktorý predkladá Duff)povedomie o 
 orgánoch Únie a ich činnosti; 

 (h) klauzula solidarity medzi členskými štátmi poskytuje občanom možnosť 
 získania podpory zo všetkých štátov Únie v prípade teroristického útoku alebo 
 prírodnej alebo ľuďmi spôsobenej katastrofy; 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá  Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 3 a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 165 (predkladá Andrew Nicholas Duff), 166 (predkladá Mercedes 
Bresso), 167 (predkladá Jo Leinen), 176 (predkladá Joachim Wuermeling), 177 (predkladá 
Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (predkladá Ignasi Guardans Cambó), 180 (predkladá  
Andrew Nicholas Duff), 181 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (predkladá Ignasi 
Guardans Cambó), 186 (predkladá  Maria da Assunção Esteves), 253 (predkladá  Jean-Luc 
Dehaene). V prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 163 až 173, 175 
až 194 a 253) 
Odsek 3 

3. Víta skutočnosť, že nadobudnutím (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167, ktorý 
predkladá Leinen) platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu budú orgány Únie schopné 
vykonávať svoje úlohy účinnejšie (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165, ktorý 
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predkladá Duff) najmä vďaka: 

 (a) zvyšuje sa počet oblastí, v ktorých bude schôdza vlád v Rade rozhodovať 
 hlasovaním kvalifikovanou väčšinou a nie jednomyseľne, čo je mimoriadne 
 dôležitý predpoklad na to, aby mohla Únia 25 členských štátov fungovať bez 
 toho, aby ju zablokovali vetá (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166, ktorý 
 predkladá Bresso); 

 (b) Európska rada získa dvaapolročné predsedníctvo namiesto šesťmesačného 
 rotujúceho predsedníctva; 

 (c) počet členov (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177, ktorý predkladá 
 Wuermeling) Komisie sa od roku 2014 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176, 
 ktorý predkladá Wuermeling) zníži; 

 (d) dôjde k výraznému posilneniu viditeľnosti Únie (pozmeňujúci a doplňujúci 
 návrh 178, ktorý predkladá Guardans Cambó), ako aj jej schopnosti ako
 globálneho hráča (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253, ktorý predkladá 
 Dehaene): 

  - vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku Európskej únie a komisár pre 
 zahraničné vzťahy - dve miesta, ktoré spôsobujú duplikáciu a zmätok - sa 
 zlúčia do jedného európskeho „ministra zahraničných vecí“, ktorý bude 
 podpredsedom Komisie (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180, ktorý predkladá 
 Duff) a bude predsedom Rady ministrov zahraničných vecí a bude 
 schopný vystupovať v mene Únie v otázkach, ku ktorým existuje spoločné 
 stanovisko, 

  - bude existovať jedna zahraničná služba, za ktorú bude zodpovedný 
 minister zahraničných vecí (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181, ktorý 
 predkladá Kaufmann) 

  - udelenie právnej subjektivity, ktorú doteraz malo Európske spoločenstvo, 
 posilní postavenie Únie v medzinárodných vzťahoch a umožní jej byť 
 zmluvnou stranou v medzinárodných dohodách (pozmeňujúci a doplňujúci 
 návrh 182, ktorý predkladá Guardans Cambó) 

  - schopnosť Únie rozvíjať spoločné štruktúry v oblasti bezpečnostnej 
 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167, ktorý predkladá Leinen) a obrannej 
 politiky sa posilní nevyhnutnou flexibilitou riešiť rozdielne prístupy 
 členských štátov k takýmto otázkam; 

 (e) vypúšťa sa 

 (f) vypúšťa sa 

 (g) počet legislatívnych nástrojov Únie a spôsobov ich prijatia sa zníži; rozdiel 
 medzi nástrojmi zákonodarnej a výkonnej moci sa objasní (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 166, ktorý predkladá Bresso); 
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 (h) (vypúšťa sa) činnosť v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí budú mať 
 účinnejšie postupy, ktoré sľubujú viditeľný pokrok v súvislosti s otázkami 
 spravodlivosti (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186, ktorý predkladá Esteves a 
 stanovisko LIBE), bezpečnosti a prisťahovalectva; 

 (i) v mnohých ďalších otázkach sa zjednoduší uplatňovanie úspešnej metódy 
 Spoločenstva ihneď po tom, ako vznikne politická vôľa na takéto kroky 
 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167, ktorý predkladá Leinen); 

 (j) väčší priestor pre flexibilné dohody vzniká vtedy, ak nie sú všetky členské 
 štáty ochotné alebo schopné postupovať v súvislosti s určitými politikami 
 súčasne; 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 4 a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 201 (predkladá Mercedes Bresso), 206 (predkladá Sylvia-Yvonne 
Kaufmann), 207 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (predkladá Joachim 
Wuermeling), 215 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (predkladajú Andrew Nicholas 
Duff, Ignasi Guardans Cambó), 218 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann). V prípade prijatia 
sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 200 až 227) 
Odsek 4 

4. Víta skutočnosť, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad činnosťami Európskej únie 
vďaka viditeľnejšej demokratickej zodpovednosti, najmä vďaka týmto zlepšeniam: 

 (a) prijímanie všetkých zákonov Európskej únie bude podliehať skúmaniu v 
 národných parlamentoch a, až na niekoľko výnimiek, dvojitému schváleniu 
 národnými vládami (v (vypúšťa sa) Rade Európskej únie) a priamo voleným 
 Európskym parlamentom. V nijakej porovnateľnej nadnárodnej (pozmeňujúci 
 a doplňujúci návrh 206, ktorý predkladá Kaufmann) alebo medzinárodnej 
 štruktúre neexistuje takáto úroveň parlamentnej kontroly; 

 (b) národné parlamenty získajú všetky návrhy Európskej únie v dostatočnom 
 predstihu, aby mohli viesť rozpravu s ich ministrami pred tým, ako Rada 
 prijme stanovisko (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207, ktorý predkladá 
 Kaufmann) a získajú tiež právo vzniesť námietku k návrhom legislatívy, ak 
 zastávajú názor, že táto obmedzuje ich práva; 

 (c) Európsky parlament bude mať spravidla (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210, 
 ktorý predkladá Wuermeling) rovnocenné postavenie ako Rada pri 
 rozhodovaní o (vypustenie) legislatíve Únie; 
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 (d) predsedu Komisie bude voliť Európsky parlament, čím sa vytvorí spojenie s 
 výsledkami volieb do Európskeho parlamentu; 

 (e) minister zahraničných vecí (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215, ktorý 
 predkladá Kaufmann), ktorého menuje Európska rada so súhlasom predsedu 
 Komisie, sa bude zodpovedať Európskemu parlamentu, ako aj Európskej rade; 

 (f) nový rozpočtový postup bude vyžadovať schválenie všetkých výdavkov 
 Európskej únie Radou aj Európskym parlamentom bez výnimky, čím sa 
 dostanú všetky výdavky pod plnú demokratickú kontrolu (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 216, ktorý predkladajú Duff, Guardans Cambó); 

 (g) výkon delegovaných zákonodarných právomocí (vypustenie) (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 218, ktorý predkladá Kaufmann) Komisiou sa bude riadiť 
 systémom spoločnej kontroly Európskeho parlamentu a Rady, ktorý týmto 
 dvom inštitúciám umožní odvolať rozhodnutia Komisie, s ktorými nesúhlasia; 

 (h) (vypúšťa sa) schôdze Rady budú počas rozpravy a schvaľovania zákonov 
 Únie verejné (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201, ktorý predkladá Bresso); 

 (i) čo sa týka budúcej revízie Ústavy pre Európu, Európsky parlament bude mať 
 tiež právomoc predkladať návrhy, pričom skúmanie navrhovaných zmien sa 
 uskutoční v rámci konventu, ak Parlament nestanoví, že to nie je potrebné; 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 5 a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 130 (predkladajú Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 
(predkladá Johannes Voggenhuber), 222 (predkladá Alexander Stubb), 234 (predkladá 
Mercedes Bresso), 235 (predkladá Panayiotis Demetriou), 236 (predkladá Ignasi Guardans 
Cambó), 241 (predkladajú Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 
(predkladajú Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (predkladá Sylvia-
Yvonne Kaufmann), 250 (predkladá Sylvia-Yvonne Kaufmann). V prípade prijatia sa 
vypúštajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 230 až 250) 
Odsek 5 

5. Víta skutočnosť, že budú posilnené individuálne práva občanov (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 200, ktorý predkladá Leinen) v dôsledku týchto zlepšení: 

 (a) začlenenie Charty základných práv Európskej únie do 2. kapitoly Ústavy pre 
 Európu; čo znamená, že všetky ustanovenia práva Európskej únie  a všetky 
 činnosti orgánov Únie alebo na základe práva Európskej únie budú musieť 
 byť v súlade s týmito štandardmi (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200, ktoré 
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 predkladá Leinen, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222, ktorý predkladá 
 Stubb, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234, ktorý predkladá Bresso, 
 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236, ktorý predkladá Guardans Cambó, 
 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241, ktorý predkladajú Carnero Gonzáles, 
 Obiols i Germà); 

 (aa) Európska únia bude súhlasiť s Európskym dohovorom o ľudských 
 právach (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250, ktoré predkladá Kaufmann), 
 čím bude Únia podliehať takej istej externej kontrole ako jej členské štáty; 

 (b) nové ustanovenia zjednodušia účasť občanov, sociálnych partnerov, 
 reprezentatívnych združení a občianskej spoločnosti (pozmeňujúci a 
 doplňujúci návrh 234, ktorý predkladá Bresso) na rokovaniach Únie; 

 (c) zavedenie európskej občianskej iniciatívy (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
 212, ktorý predkladá Voggenhuber) ktorý umožní občanom predkladať 
 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246, ktorý predkladajú Duff, Guardans 
 Cambó) návrhy v otázkach, v ktorých je podľa nich potrebný právny akt 
 Únie na uplatňovanie Ústavy pre Európu (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
 234, ktorý predkladá Bresso); 

 (d) jednotlivci budú mať lepší prístup k spravodlivosti Európskej únie v 
 súvislosti s právom Spoločenstva (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130, ktorý 
 predkladajú Voggenhuber, Frassoni a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248, 
 ktorý predkladá Kaufmann); 

 Or. en 

 

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Corbett, Íñigo 
Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa nahrádza odsek 7 a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 263 (predkladá Mercedes Bresso), 267 (predkladajú Andrew Nicholas 
Duff, Ignasi Guardans Cambó). V prípade prijatia sa vypúšťajú pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 261 až 269) 
Odsek 7 

7. Verí, že táto Ústava pre Európu bude predstavovať stabilný a trvalý (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 263, ktorý predkladá Bresso) rámec pre budúci rozvoj Európskej 
únie, ktorý umožní ďalšie rozšírenie a súčasne poskytne mechanizmy pre svoju 
revíziu, ak je to potrebné (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267, ktorý predkladajú 
Duff, Guardans Cambó); 

 Or. en 
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