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ODBOR REGIJ je 
 
OB UPOŠTEVANJU osnutka poročila Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve o Pogodbi 
o ustavi za Evropo (PE 34.119); 
 
OB UPOŠTEVANJU sklepa Evropskega parlamenta dne 14. septembra 2004, da v skladu s členom 
265 (4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Odbor zaprosi za mnenje; 
 
OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o ustavi za Evropo, ki so jo voditelji držav in vlad podpisali 29. 
oktobra 2004 (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add. 1 rev 1 in add. 2 rev 2); 
 
OB UPOŠTEVANJU sklepov predsedstva Evropskega sveta v Laeknu dne 14. in 15. decembra 
2001, predvsem laekenske izjave o prihodnosti Evropske unije;  
 
OB UPOŠTEVANJU sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju dne 17. in 18. junija 2004; 
 
OB UPOŠTEVANJU mnenja o predlogih Odbora regij za medvladno konferenco (CoR 169/2003 
fin1), resolucije o priporočilih Evropske konvencije (CoR 198/2003 fin2), resolucije o izidih 
medvladne konference (CoR 22/2004 fin3) ter izjave o ustavnem procesu Evropske unije (CoR 
77/2004); 
 
OB UPOŠTEVANJU mnenja o udeležbi predstavnikov regionalnih vlad pri delu Sveta Evropske 
unije in udeležbi Odbora regij na neuradnih sejah Sveta (CoR 431/2000 fin4); 
 
OB UPOŠTEVANJU osnutka mnenja, ki ga je komisija za ustavne zadeve in evropsko upravo (CoR 
354/2003 rev. 1) sprejela 21. septembra 2004 (poročevalec: gospod Schausberger, predstavnik dežele 
Salzburške pri Odboru regij (AT-EPP) in Lord TOPE, Širša londonska oblast (UK-ELDR)); 
 
OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJIH RAZLOGOV: 
 
1) V skladu z laekensko izjavo in dolžnostmi, ki so jih sprejeli voditelji držav in vlad, naj bi 

Evropska unija dobila ustavni temelj, ki bi zagotavljal večjo demokratičnost, legitimnost, 
preglednost in učinkovitost pri obvladovanju demokratičnih izzivov razširjene Evrope; 

 
2) Evropska komisija v beli knjigi o upravljanju v EU ugotavlja, da je Evropska unija prešla na 

upravljanje na različnih ravneh in da zato potrebno upoštevati lokalne in regionalne vlade ter 
uprave kot tudi njihove pristojnosti v večji meri kot doslej; 

                                                      
1

  Ul C 23, 27.1.2004, s.1 

2
  Ul C 256, 24.10.2003, s.62 

3
  Ul C 109, 30.4.2004, s.52 

4
  Ul C 107, 3.5.2002, s.5 
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3) Pogodba o ustavi za Evropo uvaja ustavni temelj za izvajanje in zagotavljanje načela 

subsidiarnosti, ki določuje, da se morajo varovati pravice držav članic in lokalnih ter 
regionalnih oblasti in upoštevati upravni in finančni vplivi pravnih predpisov Skupnosti na 
regionalne in lokalne oblasti; 

 
4) Vzpostavitev novega političnega predhodnega nadzornega mehanizma, ki prvič v zgodovini 

evropske integracije vključuje nacionalne parlamente – in po potrebi tudi regionalne 
parlamente z zakonodajnimi pristojnostmi – v evropski zakonodajni proces, ter vključevanje 
Odbora regij v postopek naknadnega nadzora sta najpomembnejši novosti, ki jo vpeljuje 
protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti; 

 
5) Spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti mora biti v skladu z učinkovitim 

delovanjem Evropske unije; 
 
6)  Evropski parlament priznava pomen Odbora regij glede na ustavni postopek in predvsem 

njegovo vlogo predstavnika regionalnih in lokalnih oblasti v okviru Evropske konvencije. 
 
sprejel na 57. plenarnem zasedanju dne 17. in 18. novembra 2004 (seja dne 17. novembra) 
naslednje mnenje: 
 
 
1. Stališča Odbora regij 
 
Odbor regij 
 
(a)  Ustavni zakonodajni postopek 
 
1.1 čestita irskemu predsedovanju EU, ki je v času svojega mandata uspešno vodilo iz zaključilo 

medvladno konferenco. 
 
1.2 opozarja na svoje prispevke k ustavnemu zakonodajnemu postopku, ki so jih člani delegacije 

Odbora regij s statusom opazovalcev predložili Evropski konvenciji, ter na ukrepe in pobude, 
ki so jih prevzeli skupaj z evropskimi združenji regij in občin, in so bili osredotočeni 
predvsem na mehanizme subsidiarnosti in upoštevanje regionalnih ter lokalnih razsežnosti 
ustave; pozdravlja, da so bili omenjeni predlogi Evropske konvencije na medvladni 
konferenci tudi sprejeti;  

 
1.3 potrjuje svojo podporo ustavnemu zakonodajnemu procesu in izreka pohvalo predvsem 

pripravljalni fazi Evropske konvencije, ki se odlikuje po odprtem, participativnem in 
integrativnem pristopu; zastopa stališče, da Konvencija – kot potrjuje že samo dejstvo, da je 
bila tej temi namenjena polovica dneva zasedanja – sicer priznava vlogo in pomen lokalnih in 
regionalnih oblasti, vendar ne v zadostni meri; obžaluje, da Konvencija ni imel na razpolago 
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več časa, da bi izčrpno obravnavala določbe o političnih področjih III. dela ustave, kajti III. 
del ne sledi popolnoma sistematični razčlenitvi področij pristojnosti iz I. dela; 

 
1.4 pozdravlja podporo Evropskega parlamenta pri oblikovanju ustavne pogodbe za večje 

priznavanje institucionalne in politične vloge regionalnih in lokalnih oblasti pri postopku 
odločanja znotraj Evropske unije (glej poročilo gospoda Natolitana o vlogi regionalnih in 
lokalnih oblasti pri oblikovanju Evrope in poročilo gospoda Lamassoure o porazdelitvi 
pristojnosti med EU in državami članicami); 

 
(b) Pogodba 
 
1.5 meni, da je Pogodba očiten napredek za Evropsko unijo in zagotavlja mnoge nujne 

predpogoje za njeno učinkovito upravljanje; 
 
1.6 meni, da bosta vzpostavitev nedvoumne povezave med uskladitvijo gospodarskih politik in 

politik zaposlovanja (člen I-11.3 in I-14) ter uvedba horizontalne socialne klavzule, ki 
določuje, da mora Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik upoštevati zahteve v 
zvezi s spodbujanjem visoke stopnje zaposlovanja, jamčenje zadovoljive socialne varnosti, 
boj proti izključevanju iz družbe in visoko stopnjo izobraževanja, usposabljanja in varovanja 
človekovega zdravja (člen III-2bis), zagotovili ustrezno pravno podlago za spoštovanje ciljev 
evropskega socialnega modela in trajnostne rasti, kot to navaja preambula Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije in v ciljih Evropske unije (člen I-3 (3)); 

 
1.7 pozdravlja, da naj bi Listino o temeljnih pravicah vključili v Pogodbo, s čemer bi 

državljanom omogočali boljšo preglednost in varnost v zvezi z njihovimi pravicami, 
povezanimi z državljanstvom Unije, in začrtali pot k pravičnejši in bolj socialni Evropi; 

 
1.8 obžaluje vztrajanje pri nacionalnem vetu na različnih področjih, ker meni, da bo to po 

nepotrebnem oviralo učinkovito sprejemanje odločitev;  
 
1.9 pozdravlja pa določilo, da Svet odloča soglasno o sklepanju mednarodnih sporazumov v 

zvezi s trgovanjem s kulturnimi in avdio-vizualnimi storitvami ter storitvami socialnega, 
izobraževalnega in zdravstvenega sektorja [člen III-315];  

 
1.10 se zavzema, da III. del ustave predvideva uporabo rednega zakonodajnega postopka [člen IV-

445];  
 
1.11 meni, da bodo s pogodbo jasno določene in razporejene pristojnosti znotraj Unije, 

poenostavljeni njeni inštrumenti in okrepljena njena demokratična legitimnost, preglednost 
procesa sprejemanja odločitev in učinkovitosti institucij, ter da bo Unija s tem pridobila na 
prožnosti, ki ji bo omogočala razvoj v različne nove smeri; 
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(c)  Subsidiarnost in vloga subnacionalne vladne in upravne ravni 
 
1.12 pozdravlja novo opredelitev načela subsidiarnosti in udeležbo Odbora regij pri naknadnem 

nadzoru spoštovanja tega načela [subsid. člen 8]; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo skupaj z 
drugimi institucijami in nacionalnimi parlamenti sprejel poročilo Komisije o izvajanju člena 
I-11 Ustave (subsidiarnost in sorazmernost) [subsid. člen 9]; vendar obžaluje, da so določila 
o načelu sorazmernosti manj obsežna kot določila o načelu subsidiarnosti; 

 
1.13 z zadovoljstvom opaža omembo regionalne in lokalne samouprave [člen 1-5 & preambula k 

II. delu -], priznanje pomena demokracije, blizu državljanom [člen l-46 (3)] in vlogo 
reprezentativnih združenj v demokratičnem življenju Unije [člen l-47 (2)]; vendar obžaluje, 
da se VI. poglavje (demokratično življenje v Uniji) [člen 1-46] o načelu reprezentativne 
demokracije ne omenja Obora regij, čeprav njegovi člani utelešajo načelo demokracije, ki je 
za Unijo osrednjega pomena; 

 
1.14 meni, da večje priznanje lokalne in regionalne razsežnosti znotraj nove strukture Unije 

izboljšuje tako njeno učinkovitost kot tudi demokratičnost: evropska integracija naj bi 
privedla tudi do postopka sprejemanja odločitev, v okviru katerega bodo upoštevana stališča 
lokalnih in regionalnih vlad in uprav, saj so slednje pristojne za izvajanje večine zakonskih 
pravil in političnih ukrepov Evropske unije ter najbolj utelešajo pojem demokracije in lahko 
zato odločilno prispevajo h kakovosti zakonodaje Evropske unije [člen 1-5]; ta posvetovalna 
funkcija pa nikakor ne bi smela nadomestiti pristojnosti in odgovornosti regionalnih in 
lokalnih oblasti na njihovih področjih, ki morajo ostati zagotovljene; regionalne in lokalne 
oblasti morajo imeti priložnost dokazati, da lahko v skladu z državnimi določili v zadostni 
meri dosežejo cilje obravnavanih ukrepov; 

 
1.15 pozdravlja določilo, da mora Unija spoštovati nacionalno identiteto držav članic, ki se izraža 

skozi njihovo osnovno strukturo vključno z regionalno in lokalno samoupravo, ter osnovne 
državne funkcije [člen 1-5, predvsem ohranitev teritorialne integritete, vzdrževanje javnega 
reda in zaščito narodne varnosti], kajti ta utegne biti odločilnega pomena pri ohranjanju 
pristojnosti in odgovornosti demokratično legitimiranih lokalnih in regionalnih oblasti; 

 
1.16 z zadovoljstvom ugotavlja, da Pogodba o ustavi regionalnim ministrom podeljuje pravico, 

da kot predstavniki svoje države sodelujejo na zasedanjih Sveta, pri čemer člen I-23 (2) 
prevzema besedilo člena 203 Pogodbe o Evropski skupnosti; poziva države članice, naj 
interno oblikujejo ustrezne strukture in mehanizme za vključevanje regionalnih in lokalnih 
oblasti v proces oblikovanja evropske politike držav članic in zagotovijo regionalno udeležbo 
na področjih, ki so v pristojnostih regionalnih in lokalnih oblasti, tudi pri novi ureditvi sestave 
Sveta; 

 
1.17 podpira zahtevo po obsežni razpravi v prelegislativni fazi. Da bi lahko lokalne in regionalne 

oblasti popolnoma sodelovale pri sprejemanju odločitev znotraj EU, na področjih, kjer so 
odgovorne za njihovo uresničevanje in izvajanje, morajo biti dobro seznanjene z aktualnim 
razvojem, pri čemer je ustrezno poprejšnje posvetovanje še zlasti pomembno; to je proces, ki 
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poteka v obe smeri, pri čemer je lahko posvetovanje Komisiji omogoči boljši vpogled v 
lokalno in regionalno razsežnost in vodi do kvalitetnejše zakonodaje na tem področju[subsid. 
člen 2]; 

 
1.18 zahteva začetek resnega dialoga o samem nastopu mandata nove Komisije, ki naj se nadaljuje 

z razpravo o ključnih temah; 
 
1.19 zahteva izboljšanje neposrednega posvetovalnega procesa v državah članicah med 

nacionalnimi parlamenti in lokalnimi in regionalnimi oblastmi, ki so pristojne za izvajanje 
zakonskih določil Skupnosti; 

 
1.20 pozdravlja zahtevo Pogodbe, da mora Evropska komisija pred predložitvijo zakonodajnih 

predlogov najprej preveriti njihove finančne in administrativne posledice, in meni, da morajo pri 
tem upoštevati njihove vplive na lokalne in regionalne oblasti, kajti zelo pogosto so prav te 
pristojne za uresničevanje in izvajanje novih pobud Evropske unije; Evropski parlament 
povablja, da na podoben način upošteva posledice sprememb zakonodajnih predlogov [subsid. 
člen 4]; 

 
1.21 ceni obsežno in koristno razpravo na konferenci na temo subsidiarnosti, ki jo je organiziral 

Odbor regij 27. maja 2004 v Berlinu; pri tem predvideva, da bo eno izmed prihodnjih mnenj 
Odbora regij podrobnejše obravnavalo uporabo in vrednotenje načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti; 

 
(d)  Politična področja 
 
1.22 pozdravlja, da je teritorialna kohezija eden izmed ciljev Unije prav tako kot vključitev 

različnih območij težavne lege med regije, katerim bo posvečena posebna pozornost; vendar 
obžaluje, da pogodba ne obravnava čezmejnega in medregionalnega sodelovanja in ne 
opredeljuje jasnih pravnih instrumentov in okvirjev za partnerstva med mesti ali podobne oblike 
sodelovanja [člen III-220-224], čeprav ima Evropa za seboj dolgo tradicijo čezmejnega in 
medregionalnega sodelovanja, ki predstavlja sociokulturne temelje evropske integracije in v 
okviru nove sosedske politike pridobiva vse večji pomen. Za takšno sodelovanje v Uniji je torej 
nujno potrebna ustrezna pravna osnova; 

 
1.23 meni, da je pozitivno, da v skladu s Pogodbo države članice in njim podrejene vladne in 

upravne ravni izvajajo, pogodbeno dodeljujejo in financirajo storitve, ki so v splošnem 
gospodarskem interesu;  

 
1.24 pozdravlja priznavanje kulturnih in jezikoslovnih raznolikosti, kajti le-te lahko prispevajo k 

ohranjanju in razvoju lokalne in regionalni tradicije in identitete ter preprečujejo kulturno 
enoličnost v Evropi [člen I –3 & III-180]; 

 
1.25 jemlje na znanje sprejem podpornih, usklajevalnih in dopolnilnih ukrepov na področjih 

športa [člen III--182], turizma [člen III—281a] in civilne zaščite [člen III--284], kjer igrajo 
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pomembno vlogo lokalne in regionalne oblasti, na ravni Skupnosti in Komisijo naproša, naj 
kot instrument na splošno uporablja evropske okvirne zakone;  

 
1.26 zastopa stališče, da je treba zaradi prenosa pristojnosti glede trgovanja v kulturi, 

izobraževanju, zdravju in socialnih storitvah na raven Unije strogo nadzirati spoštovanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti in priporoča, naj Evropska komisija pri tem kot instrument 
uporablja evropske okvirne zakone ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem 
prepusti odločitev, kako in s kakšnimi sredstvi bodo dosegli zastavljene cilje; 

 
(e)  Odbor regij 
 
1.27 obžaluje, da medvladna konferenca ni utrdila institucionalnega statusa Odbora regij v tem 

smislu, da bi znotraj ustavne strukture natančno določili področja, kjer bi bila obvezna 
pridobitev njegovega mnenja, in s tem okrepila njegovo posvetovalno vlogo, denimo na 
področjih deljene pristojnosti, pri ukrepih za usklajevanje gospodarske in zaposlitvene 
politike in pri podpornih, usklajevalnih in dopolnilnih ukrepih; 

 
1.28 z zadovoljstvom opaža, da ima Odbor regij pravico pri Sodišču vložiti tožbo, če meni, da so 

ogrožene njegove pravice in spoštovanja načela subsidiarnosti [člen III-365]; Odbor kljub 
temu obžaluje, da medvladna konferenca regijam z zakonodajnimi pooblastili ni priznala 
možnosti, da bi lahko pred Evropskim sodiščem vložili tožbo in tako zastopali svoja 
zakonodajna pooblastila; 

 
1.29 pozdravlja potrditev po podaljšanju njegovega mandata na 5 let in uskladitev z mandatom 

Parlamenta in Komisije [člen III-292] 
 
2. Priporočila Odbora regij 
 
Odbor regij 
 
 
(a)  Ratifikacija pogodbe 
 
2.1 prosi Evropski parlament, da sprejme Pogodbo o ustavi za Evropo in pozdravlja pobudo 

odbora EP za ustavne zadeve, da se z OR posvetuje o mnenju o osnutku Pogodbe o ustavi; 
 
2.2 deli mnenje Evropskega parlamenta, da pogodba o ustavi za Evropo predstavlja jasen 

napredek v smeri večje demokratičnosti; 
 
2.3 naproša nacionalne in po potrebi tudi regionalne parlamente, da ratificirajo Pogodbo o 

ustavi; 
 
2.4 se priključuje političnim prizadevanjem Evropskega parlamenta za okrepitev ustavnega 

postopka s poudarkom na prednosti te ustave in predvsem predloge Odbora Evropskega 
parlamenta za regionalni razvoj; 
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2.5 zahteva sprejetje medinstitucionalnega sporazuma za oblikovanje skupne strategije 

obveščanja, da bi državljanom predstavili in pojasnili osnutek ustavne pogodbe, zlasti pred 
skorajšnjim postopkom ratificiranja; 

 
2.6 se obvezuje, da bo sodeloval pri strategiji z nalogo, da si bo v širši javnosti prizadeval za 

boljše razumevanje Pogodbe in njeno večje sprejemanje, in da bo k temu spodbujal tudi svoje 
člane ter njihove oblasti in predstavniška telesa; 

 
2.7 pozdravlja pobudo o 1000 razprav za Evropo in potrjuje pripravljenost dejavno sodelovati v 

kampanji osveščanja državljanov s pomočjo mreže lokalnih in regionalnih organov; in poziva 
člane Evropskega parlamenta kot tudi izvoljene predstavnike regionalnih in lokalnih ravni, da 
se povežejo in si s skupnimi močmi prizadevajo za prihodnjo evropsko ustavo ter v okviru 
ratifikacijskega postopka prispevajo k politični in demokratični razpravi. 

 
(b)  Izvajanje pogodbe 
 
2.8 pričakuje, da bo uveljavitev pogodbe o ustavi predstavljala dodatno vrednost za 

demokratično življenje in dejavnosti Evropske unije; 
 
2.9 se obvezuje, da bo uveljavil svoje nove pravice in dolžnosti in izvedel potrebne pripravljalne 

in reorganizacijske ukrepe, ki mu bodo omogočili tudi dejansko učinkovito uresničevanje 
razširjenih pristojnosti; 

 
2.10 Evropski parlament opozarja na nekatere vplive pogodbe o ustavi in ga poziva, da Odbor regij 

podpira predvsem na sledečih področjih: 
 

– kvalitativno vključevanje Odbora regij v politično življenje Evropske unije kot tudi 
postopek odločanja znotraj Evropske unije; 

 

– učinkovito in uspešno izvajanje določb Protokola o upoštevanju načela subsidiarnosti in 
sorazmernosti tako glede na politični predhodni posvetovalni postopek kot tudi na pravni 
naknadni nadzor; 

 

– ohranitev pristojnosti regionalnih in lokalnih oblasti v skladu z novo določitvijo načela 
subsidiarnosti in nove razdelitve pristojnosti znotraj Evropske unije; 

 

– priznavanje teritorialne kohezije kot novega cilja Unije in upoštevanje dolžnosti, ki jih 
navaja novi protokol o gospodarski, socialni in teritorialni koheziji; 

 

– spodbujanje čezmejnega in medregionalnega sodelovanja – kljub pomanjkanju pravne 
podlage – kot trdnega dela politike Evropske unije, predvsem glede na prizadevanja 
Evropske unije na področju sosedske politike;  

 
– spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti kot novi cilj Unije 
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2.11 Evropski parlament naproša, naj pogosteje uporablja možnost posvetovanja z Odborom regij, 
kot to določa Pogodba o ustavi [člen III-388], kar bo Parlamentu omogočilo boljše 
razumevanje lokalnih in regionalnih razsežnosti; 

 
2.12 zahteva, da v primerih obveznega posvetovanja z Odborom, predvidenih v Pogodbi o ustavi, 

organ, ki se je posvetoval z Odborom, če se odloči, da njegovih priporočil ne bo upošteval, to 
tudi ustrezno utemelji; 

 
2.13 zahteva, da naj ga zaradi spoštovanja načela subsidiarnosti skupaj z nacionalnimi parlamenti 

vključijo v šesttedensko fazo zgodnjega opozarjanja, kar mu bo omogočilo, da v primeru 
kršitve načela subsidiarnosti odda utemeljeno mnenje in da to mnenje tudi upoštevajo [subsid 
člen 6]; 

 
2.14 poziva nacionalne parlamente k rednemu in učinkovitemu dialogu s predstavniki lokalnih in 

regionalnih oblasti, ki dobro poznajo raznolikosti in bodo odgovorni za učinke nadzora 
upoštevanja načela subsidiarnosti; 

 
2.15 poziva nacionalne vlade in parlamente, da v svojih državnih vladnih strukturah – če tega še 

ne počno – spoštujejo duh in miselnost sistematičnega dialoga znotraj Evropske unije, in v 
preverjanje zakonodajnih predlogov vključijo tudi predstavnike lokalnih vlad in uprav.  

 
2.16 naproša Evropsko komisijo, da Odboru regij poroča o uresničevanju člena I-10 

(državljanstvo Unije), ki opredeljuje aktivno in pasivno volilno pravico na lokalnih volitvah 
[člen III-129]; 

 
2.17 Ob upoštevanju, da predlog za okrepitev sedanje posvetovalne vloge OR s pomočjo 

horizontalne klavzule, ki določa, da je posvetovanje z OR potrebno na področju deljene 
pristojnosti, za ukrepe uskladitve gospodarske politike in politike zaposlovanja ter na 
področjih podpore, usklajevalne ali dopolnilne dejavnosti, ni bil sprejet, OR poziva Evropsko 
komisijo, naj se posvetuje o vseh pobudah na področjih z nedvomnimi lokalnimi in 
regionalnimi razsežnostmi ali pristojnostmi, za katere pogodba ne predvideva obveznega 
posvetovanja. Ta področja med drugim vključujejo zakonodajo o opredelitvi načel in 
pogojev, zlasti gospodarskih in finančnih, ki storitvam splošnega gospodarskega interesa 
omogočajo izpolnjevanje njihovih namenov (člen III-6); liberalizacija storitev (člen III-147); 
uskladitev zakonodaje o posrednih davkih (člen III-171); prilagajanje zakonov in drugih 
predpisov na področju notranjega trga (člen III-172, III-173 a); državna pomoč (člen III-167, 
III-168, III-169); kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo (člen III-231); raziskave in 
tehnološki razvoj (člen III-251 in III-253), turizem (člen III-281a) in civilna zaščita (člen III-
284); 

 
2.18 zahteva, da se Evropska komisija pri oblikovanju predlogov za sklep Sveta o prihodnjih 

spremembah sestave Odbora regij z njim o tem posvetuje [člen 1-32 in člen III-386]; 
 
(c)  Pregled pogodbe in pogodbenih določb 
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2.19 meni, da je za nadaljnji razvoj Evropske unije potrebno neprestano preverjanje h katerim 

nalogam bo mogoče v močno razširjeni Evropi pristopiti skupno; 
 
2.20 potrjuje svojo pripravljenost, da v prihodnje aktivno in široko sodeluje pri preverjanju 

ustavnih določil in poziva, naj države članice v svoje delegacije za medvladne konference 
[CoR 198/2003, 3.7], kjer se obravnavajo spremembe pogodbe z vplivi na subnacionalno 
raven, ter v delegacije za bodočo Konvencijo vključijo predstavnike regionalnih in lokalnih 
oblasti; 

 
(d)  Končne ugotovitve 
 
2.21 pooblasti svojega predsednika, da to mnenje posreduje Svetu Evropske unije, Evropskemu 

parlamentu in Evropski komisiji. 
 
Bruselj, 17. novembra 2004 
 
 

Predsednik 
Odbora regij 

 
 
 

Peter STRAUB 

Generalni sekretar 
Odbora regij 

 
 
 

Gerhard STAHL 
 

____________ 
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