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Predlog resolucije 
 
 
 
Poročevalci predlagajo sprejetje predlogov sprememb 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-
Luc Dehaene) (kot dodatek k uvodni izjavi 2), 5 (Jean-Luc Dehaene) (kot uvodna izjava 4a 
novo), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronislaw Geremek), 
277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) in predlagajo naslednje predloge sporazumnih 
sprememb: 
 
 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 1 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti uvodno izjavo A in predloga sprememb 9 (Ignasi 
Guardans Cambó) in 10 (Panayiotis Demetriou). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 
8, 9 in 10) 
Uvodna izjava A 

A. je Evropska unija v svoji zgodovini odigrala pomembno vlogo (pred. sprem. 9 
Guardans Cambó) pri ustvarjanju območja (črtano) miru in blaginje, demokracije 
(pred. sprem. 10 Demetriou)in svobode, pravice in varnosti, območja, ki se stalno širi, 

 Or. en 
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Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 2 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti uvodni izjavi B in C in predloge sprememb 15 
(Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou). Če bo 
sprejet, se črtajo predlogi sprememb 11-14 in 18-22) 
Uvodna izjava B 

B. (črtano) Ustava (črtano) te dosežke združuje in prispeva k inovacijam, ki so 
bistvenega pomena za ohranjanje in večanje zmožnosti Unije 25-tih in možnih novih 
držav članic, da navznoter in navzven delujejo učinkovito, 

C. črtano 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 3 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti uvodni izjavi D in E ter predloga sprememb 27 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) in 35 (Maria da Assunção Esteves). Če 
bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 25-32) 
Uvodna izjava D 

D. prizadevanja za pripravo Ustave, kar je bilo želja Evropskega parlamenta vse od  
prve izvolitve na splošnih in neposrednih volitvah, so postala resničnost zahvaljujoč 
uspešnemu delu Konvencije, ki je Ustavo zasnovala z demokratično, 
reprezentativno, pregledno in učinkovito metodo, ves čas pa je upoštevala tudi 
prispevke državljanov Evrope (pred. sprem. 27 Carnero González, Obiols i Germà); 
rezultat tega dela je bil konsenz, ki ga medvladna konferenca v osnovi ni spremenila 
(pred. sprem. 35 Esteves), 

E. črtano 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 4 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti uvodni izjavi F in I. Če bo sprejet, se črtajo 
predlogi sprememb 42-55 in 75-99) 
Uvodna izjava F 

F. pri dosegi kompromisa glede Ustave, ki je moral biti sprejemljiv za vse države 
članice, je neobhodno prišlo do neupoštevanja nekaterih predlogov Evropskega 
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parlamenta in Konvencije, ki bi sicer po mnenju avtorjev pripomogli k nadaljnjim 
izboljšavam Unije, čeprav pa mnogi od njih ostajajo izvedljivi v prihodnosti, 

I. črtano 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 5 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti uvodno izjavo H in predloga sprememb 70 
(Ignasi Guardans Cambó) in 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (prvi del 
se črta). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 60-74) 
Uvodna izjava H 

H. je bila (črtano) Ustava tarča kritik v nekaterih javnih razpravah, ki pa ne ustrezajo 
dejanski vsebini in pravnim posledicam njenih dolocb (pred. sprem. 70 Guardans 
Cambó), saj Ustava ne bo vodila k ustanovitvi centralizirane superdržave, ampak bo 
okrepila in ne oslabila socialno razsežnost Unije, hkrati (pred. sprem. 67 Carnero 
González, Obiols i Germà) pa tudi ne zanemarja zgodovinskih in duhovnih korenin 
Evrope, saj se sklicuje na kulturno, versko in humanistično dediščino, 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 6 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 1 in predloge sprememb 103 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 
107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto). Če bo sprejet, se 
črtajo predlogi sprememb 103-110) 
Odstavek 1 

1. ugotavlja, da na splošno Ustava (črtano) pomeni dober kompromis in ogromen 
napredek glede na obstoječe Pogodbe in bo po pričetku izvajanja pripomogla k 
vidnim koristim za (črtano) državljane (ter za Evropski parlament in nacionalne 
parlamente kot demokratične predstavnike državljanov), za države članice (vključno 
z regijami in lokalnimi oblastmi), za učinkovito delovanje institucij Evropske unije 
in s tem za Unijo kot celoto (pred. sprem. 107 Leinen); 

 Or. en 

 



 

PE 349.939v02 4/9 AM\547172SL.doc 

SL 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 7 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti podnaslov pred odstavkom 2 (če sprejeto, se 
črtajo predlogi sprememb 112-116), podnaslov pred odstavkom 3 (če sprejeto, se črtajo 
predlogi sprememb 158-162), podnaslov pred odstavkom 4 (če sprejeto, se črtajo predlogi 
sprememb 195-199) in podnaslov pred odstavkom 5 (če bo sprejet, se črtajo predlogi 
sprememb 228-229) 
 
Naslovi pred odstavki 2, 3, 4 in 5 

Večja jasnost glede narave in ciljev Unije    

Večja učinkovitost in okrepljena vloga v svetu 

Večja demokratična odgovornost 

Več pravic za državljane 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 8 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 2 in predloge sprememb 117 (Mercedes 
Bresso), 118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie, 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), 152 (Andrew Nicholas Duff). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 
117-157) 
Odstavek 2 

2. pozdravlja dejstvo, da (črtano) Ustava za državljane prinaša večjo jasnost glede 
narave Unije in njenih ciljev ter glede odnosov med Unijo in državami članicami, 
zlasti ker (pred. sprem. 117 Bresso): 

(a) bo zapleten niz evropskih pogodb nadomestil en sam in bolj berljiv dokument, ki 
opredeljuje cilje Unije, njene pristojnosti in njihove omejitve, njene instrumente 
politik in institucije (pred. sprem. 123 Dehaene); 

(b) je ponovno potrjena dvojna legitimnost Unije in je jasno opredeljeno, da je 
Unija zveza držav in državljanov (pred. sprem. 117 Bresso); 

(bb) so jasno opredeljene in razširjene vrednote, ki so skupne vsem državam 
članicam in na katerih temelji Evropska unija ter pomenijo trdno vez med 
državljani Unije (pred. sprem. 252 Kaufmann); 



 

AM\547172SL.doc 5/9 PE 349.939v02 

 SL 

(c) so cilji Unije in načela o delovanju in odnosih z državami članicami pojasnjeni in 
bolje opredeljeni (pred. sprem. 117 Bresso in 131 Reynaud, Castex, Ferreira, 
Hamon, Patrie, Peillon); 

(d) bo konec zmede med izrazoma ‚Evropska skupnost‘ in ‚Evropska unija‘, saj bo 
Evropska unija postala enotna pravna oseba in ustroj (pred. sprem. 118 Leinen); 

(e) so poenostavljeni evropski zakonodajni akti, njihova terminologija pa je 
pojasnjena:  ‚evropski zakoni‘ in ‚evropski okvirni zakoni‘ nadomestijo 
obstoječe različne tipe aktov (uredbe, direktive, sklepi, okvirni sklepi itd.), pri 
čemer je uporabljena razumljivejša terminologija (pred. sprem. 117 Bresso, 138 
Esteves, 139 Demtriou in mnenje 1 JURI); 

(f) zagotavlja (pred. sprem. 148 Demetriou) jamstva, da Evropska unija ne bo nikoli 
postala centralizirana vsemogočna ‚superdržava‘: 

- močan (pred. sprem. 145 Duff) poudarek je na decentralizaciji, v povezavi z 
načelom "enotni v različnosti", 

- postavlja obveznost do ‚spoštovanja nacionalnih identitet držav članic, 
vraščenih v njihove temeljne politične in ustavne strukture, vključno z 
regionalno in lokalno samoupravo‘,  

- načela podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je 
dobila od držav članic), subsidiarnost in proporcionalnost (pred. sprem. 143 
Guardans Cambó), 

- sodelovanje držav članic v sistemu odločanja Unije in njihovem soglasju v 
primeru sprememb v tem sistemu (pred. sprem. 146 Kaufmann); 

(g) bo vključitev simbolov Unije v Ustavo (pred. sprem. 151 Kaufmann) dvignila 
(črtano) (pred. sprem. 152 Duff) zavest o institucijah Unije in njihovem 
delovanju; 

(h) določba o solidarnosti med državami članicami državljanom omogoča, da v 
primeru terorističnega napada ali naravne nesreče oziroma nesreče, ki jo povzroči 
človek, lahko pričakujejo pomoč iz vseh delov Unije; 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 9 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 3 in predloge sprememb 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), 253 (Jean-Luc Dehaene). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 163-173 in 
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175-194 in 253) 
Odstavek 3 

3. pozdravlja dejstvo, da bodo lahko institucije Unije po (pred. sprem. 167 Leinen) 
začetku veljavnosti Ustave izvajale svoje naloge bolj učinkovito (pred. sprem. 165 
Duff), zlasti ker: 

(a) je vedno več področij, o katerih bodo na zasedanjih vlad v okviru Sveta odločali 
z glasovanjem po načelu kvalificirane večine namesto s soglasjem, kar je 
odločilen dejavnik pri tem, da delovanja Unije 25 držav članic ne bo oviral veto 
(pred. sprem. 166 Bresso); 

(b) bo predsedovanje Evropskega sveta trajalo dve leti in pol, namesto šestmesečnega 
mandata po načelu rotacije; 

(c) se bo po letu 2014 (pred. sprem. 177 Kaufmann) zmanjšalo število članov (pred. 
sprem. 176 Wuermeling) Komisije; 

(d) se bo zelo okrepila prepoznavnost (pred. sprem. 178 Guardans Cambó) in vloga 
Unije kot akterja na svetovnem prizorišču (pred. sprem. 253 Dehaene): 

- bosta funkciji, ki povzročata podvajanje in zmedo - visoki predstavnik 
Evropske unije za zunanjo politiko in komisar za zunanje zadeve - združeni v 
enega samega evropskega "zunanjega ministra", ki bo podpredsednik 
Komisije (pred. sprem. 180 Duff) in bo predsedoval Svetu zunanjih ministrov 
ter bo zastopal Unijo v zadevah, o katerih ima slednja skupno stališče; 

- bo za delovanje na področju zunanjih odnosov skrbela posebna služba za 
zunanje zadeve, ki bo v pristojnosti zunanjega ministra (pred. sprem. 181 
Kaufmann), 

- bo prenos pravne osebe, ki je prvotno pripadala Evropski skupnosti, na Unijo 
povečal njene zmožnosti za delovanje na področju mednarodnih odnosov in 
za sodelovanje pri mednarodnih sporazumih (pred. sprem. 182 Guardans 
Cambó),  

- se bo sposobnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne 
(pred. sprem. 167 Leinen) in obrambne politike dodatno okrepila zaradi 
nujne prožnosti pri usklajevanju različnih pristopov držav članic k tem 
vprašanjem; 

(e) črtano 

(f) črtano 

(g) se bo zmanjšalo število zakonodajnih instrumentov Unije in postopkov za njihovo 
sprejetje; pojasnjena bo razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti 
(pred. sprem. 166 Bresso); 



 

AM\547172SL.doc 7/9 PE 349.939v02 

 SL 

(h) bo dejavnost (črtano) na področju pravosodja in notranjih zadev potekala na 
osnovi učinkovitejših postopkov, kar obeta precejšen napredek v zvezi s 
pravosodnimi (pred. sprem. 186 Esteves in mnenje LIBE) in varnostnimi vprašanji 
ter problematiko priseljevanja; 

(i) bo pri številnih drugih vprašanjih uporaba uspešne metode Skupnosti postala 
lažja, takoj ko bo prišlo do potrebne skupne politične volje (pred. sprem. 167 
Leinen); 

(j) bo več prostora za prožne dogovore, kadar pri določenih politikah vse države 
članice ne bodo hkrati pripravljene ali sposobne storiti nadaljnjih korakov; 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 10 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 4 in predloge sprememb 201 (Mercedes 
Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim 
Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans 
Cambó), 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 200-
227) 
Odstavek 4 

4. pozdravlja večji nadzor državljanov nad delovanjem Evropske unije, ki ga omogoča 
povečana demokratična odgovornost zlasti zaradi naslednjih izboljšav: 

(a) sprejetje zakonodaje Evropske unije bo predmet predhodnega pregleda 
nacionalnih parlamentov in v nekaterih izjemnih primerih dvojne odobritve 
nacionalnih vlad (v Svetu (črtano)) in neposredno izvoljenega Evropskega 
parlamenta – raven parlamentarnega pregleda, ki ne obstaja v nobeni 
nadnacionalni (pred. sprem. 206 Kaufmann) ali mednarodni strukturi; 

(b) nacionalni parlamenti bodo vse predloge Evropske unije prejeli pravočasno, tako 
da bodo imeli skupaj z ministri dovolj časa za njihovo obravnavo še preden Svet 
sprejme stališče (pred. sprem. 207 Kaufmann), prav tako pa bodo dobili pravico 
do ugovora na osnutke zakonodajnih listih, če bodo menili, da slednji presegajo 
pristojnost Evropske unije; 

(c) Evropski parlament bo praviloma (pred. sprem. 210 Wuermeling) enakopravno s 
Svetom odločal o (črtano) zakonodaji Unije; 

(d) predsednika Komisije bo izvolil Evropski parlament, s čemer se vzpostavi 
povezava z izidi evropskih volitev; 

(e) zunanji minister (pred. sprem. 215 Kaufmann), ki ga v soglasju s predsednikom 
Komisije imenuje Evropski svet, bo odgovoren Evropskemu parlamentu in 
Evropskemu svetu; 
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(f) nov proračunski postopek predvideva, da morata Svet in Evropski parlament 
odobriti vse izdatke Evropske unije brez izjem, tako da bodo vsi izdatki pod 
polnim demokratičim nadzorom (pred. sprem. 216 Duff,Guardans Cambó); 

(g) za Komisijo bo pri njenem izvrševanju prenesenih zakonodajnih pooblastil 
(črtano) (pred. sprem. 218 Kaufmann) veljal nov sistem skupnega nadzora 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki slednjima omogoča, da prekličeta sklepe 
Komisije, katerim nasprotujeta; 

(h) (črtano) seje, na katerih Svet obravnava in sprejema zakonodajo Unije, bodo 
odprte za javnost (pred. sprem. 210 Bresso);  

(i) za predložitev predlogov prihodnjih sprememb Ustave bo pristojen tudi Evropski 
parlament, vsako predlagano spremembo pa mora pregledati Konvencija, razen če 
se Parlament strinja, da to ni potrebno; 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 11 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 5 in predloge sprememb 130 (Johannes 
Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
(Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Če bo sprejet, se črtajo predlogi sprememb 230-250) 
Odstavek 5 

5. pozdravlja dejstvo, da bodo posamezne pravice državljanov (pred. sprem. 200 Leinen) 
izboljšane, ker: 

(a) se Listina o temeljnih pravic EU vključi v drugi del Ustave (pred. sprem. 235 
Demetriou), kar pomeni, da bodo morale vse določbe zakonodaje Evropske unije 
in vsi ukrepi ustanov Evropske unije oziroma vsi ukrepi, ki temeljijo na 
zakonodaji Evropske unije, upoštevati zastavljene standarde (črtano) (pred. 
sprem. 200 Leinen, 222  Stubb, 234 Bresso, 235 Demetriou, 236 Guardans 
Cambó, 241 Carnero González, Obiols i Germà);  

(aa) mora Evropska unija podpisati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 
(pred. sprem. 250 Kaufmann), kar bo pomenilo, da zanjo veljajo isti zunanji 
nadzor, kot velja za države članice; 

(b) bodo nove določbe spodbudile sodelovanje državljanov, socialnih partnerjev, 
predstavniških združenj in civilne družbe (pred. sprem. 234 Bresso) v razpravah 
Unije; 
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(c) uvedena je pobuda evropskih državljanov (pred. sprem. 212), ki državljanom 
omogoča, da predložijo (pred. sprem. 246 Duff, Guardans Cambó) predloge v 
zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis Unije v namen 
izvajanja Ustave (pred. sprem. 234 Bresso); 
(d) posamezniki bodo imeli boljše možnosti zagovarjanja svojih pravic v povezavi 
s pravom Skupnosti (pred. sprem. 130  Voggenhuber, Frassoni in 248 
Kaufmann); 

 Or. en 

 

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vložita Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 12 
(Predlog sporazumne spremembe nadomesti odstavek 7 in predloge sprememb 263 (Mercedes 
Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Če bo sprejet, se črtajo 
predlogi sprememb 261-269) 
Odstavek 7 

7. verjame, da bo Ustava zagotavljala trden in trajen (pred. sprem. 263 Bresso) okvir za 
prihodnji razvoj Evropske unije, ki bo omogočil nadaljnjo širitev, hkrati pa zagotavil 
mehanizme za njeno spreminjanje, ko bo to potrebno (pred. sprem. 267 Duff, 
Guardans Cambó); 

 Or. en 
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