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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Výbor pro právní záležitosti

1. je toho názoru, že předmětem zprávy Výboru pro ústavní záležitosti nesmí být obsah 
Ústavy, k němuž měl Parlament možnost se vyjádřit již ve svém usnesení ze dne 
12. ledna 20051, nýbrž způsob veřejné diskuse v Unii v období reflexe; 

2. opakuje svůj názor, který již vyjádřil ve výše uvedeném usnesení k aspektům Ústavy, 
které spadají do oblasti jeho pravomocí;

3. v této souvislosti je nutno zdůraznit, že v oblastech, které spadají do působnosti Výboru 
pro právní záležitosti, zejména v oblasti legislativy a postupů a také pokud se týká 
struktury, funkce a přístupu k Evropskému soudnímu dvoru, si lze těžko představit, že 
vynikajícího výsledku, který Ústava nabízí, by bylo možno dosáhnout v jiné souvislosti a 
jinými prostředky;

4. je toho názoru, že z právního hlediska není možné, aby vstoupila v platnost pouze 
část I. Ústavy, která není bez zásadní úpravy slučitelná s platnými smlouvami; 

5. připomíná, že Ústava je výsledkem širokého konsenzu, na kterém se dohodly parlamenty 
a vlády všech členských států a všechny orgány Evropské unie;

6. zároveň připomíná, že ještě nikdy žádná evropská smlouva nevznikla na základě takové 
transparentnosti a s takovým zapojením občanské společnosti, mladých a také správních 
orgánů na všech úrovních do dialogu, jak tomu bylo v případě Ústavy; 

7. připomíná, že situace, v níž se nyní nacházíme, se předpokládala již v prohlášení č. 30 k 
ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu, kde se uvádí: 

„Konference konstatuje, že pokud po dvou letech od podpisu Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu tuto smlouvu ratifikovaly čtyři pětiny členských států a jeden nebo více 
členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat 
Evropská rada. “

8. je toho názoru, že toto prohlášení přesně předvídalo situaci, v níž se nyní nacházíme. V 
tomto smyslu Rada předjímala uplatnění prohlášení a postavila se k problému tak, že 
rozhodla dočasně přerušit proces ratifikace a stanovila období reflexe, aby bylo možné 
odstranit překážky;

9. je přesvědčen, že cílem nemůže být nic jiného než nalezení odpovědi na otázku, jak lze 
ústavní proces dokončit;

  
1 Úř. věst. C 247 E , 6.10.2005, s. 88.  
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10. poukazuje na to, že Evropský parlamentu ve svém usnesení k přistoupení Turecka trval na 
tom, že přijetí evropské Ústavy je předpokladem každého dalšího rozšíření a Radě bylo 
umožněno rozhodovat ve větší míře také o přijímání nových členských států do Evropské 
unie;

11. je toho názoru, že období reflexe a diskuse by mělo sloužit ke konsolidaci vymožeností 
Ústavy, a nikoliv k oslabení textu Ústavy ;

12. považuje za nutné využít období reflexe pro intenzivnější působení na občany, a to 
informováním nikoliv pouze o Ústavě, nýbrž také o smlouvách platných v současné době, 
jež jsou nyní pro Evropskou unii rozhodující a které budou platné i tehdy, pokud Ústava 
nevstoupí v platnost;

13. dále považuje za nutné vést s občany Evropy v období reflexe strukturovaný, interaktivní 
a cíleně orientovaný dialog; za tímto účelem proto navrhuje:

a) sestavit dotazník jako podklad pro diskuse a dotazy, kde bude uveden seznam 
základních otázek týkajících se Ústavy, na jehož základě budou politické strany ve 
členských státech, zástupci občanské společnosti a ostatní zodpovědní činitelé vést co 
nejvíce diskusí a který by měl být zveřejněn také na internetových stránkách; 

b) sestavit na základě průzkumu veřejného mínění (EUROBAROMETER) 
reprezentativní profil názorů občanů;

c) vytvořit v každém členském státu tým sestavený z osob, které budou tyto diskuse 
moderovat a vypracují zprávu o postojích občanů ve svém členském státu; takovými 
zpravodaji by mohli být poslanci Evropského parlamentu nebo poslanci příslušných 
národních parlamentů; 

d) aby se tito zpravodajové následně sešli na společné evropské konferenci a pokusili se 
vyvodit z národních diskusí společné závěry; ve světle těchto závěrů by se pak mělo 
stanovit, zda je, či není nutná změna, popř. dodatek ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu; 
pokud by se zjistilo, že je nutná rozsáhlá změna, bylo by nutné svolat nový Konvent; 
tento proces by mohl začít v době rakouského předsednictví na mimořádném summitu 
na toto téma a měl by být uzavřen do konce roku 2007;

14. navrhuje vypracovat studii, jaké náklady na správu, demokracii a transparentnost by si 
vyžadovala situace bez Ústavy, která by se podobala studii o nákladech „Evropy bez 
daní“, jež byla vypracována v rámci příprav k vytvoření společného evropského vnitřního 
trhu;

15. je toho názoru, že předmětem diskusí by měla být také otázka, jak je nutno řešit problémy 
ve Francii a  Nizozemsku a jak lze chápat výsledky tamního referenda, aniž by došlo ke 
klamání obyvatel Evropy, kteří již návrh Ústavy přijali;

16. vyzývá britské a rakouské předsednictví, aby podle tohoto návrhu zahájila přípravu 
organizace období reflexe.


