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NÁVRHY

Výbor pre právne veci žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojho 
návrhu uznesenia tieto návrhy:

Výbor pre právne veci

1. zastáva názor, že predmetom správy Výboru pre ústavné veci nesmie byť obsah Ústavy, 
ku ktorému mal Parlament príležitosť vyjadriť sa už vo svojom uznesení z 12. januára 
20051, ale spôsob verejnej diskusie v Únii v období zvažovania;

2. opakuje svoj názor, ktorý už vyjadril v súvislosti s uvedeným uznesením o jednotlivých 
aspektoch Ústavy patriacich do oblasti jeho pôsobnosti;

3. v tomto zmysle treba zdôrazniť, že v oblastiach týkajúcich sa Výboru pre právne veci, 
najmä v oblasti právnych aktov a postupov, ako je napríklad štruktúra, funkcia a prístup k 
Európskemu súdnemu dvoru, si ťažko možno predstaviť, že vynikajúci výsledok, ktorý 
Ústava ponúka, by sa dal dosiahnuť i v inej súvislosti a inými prostriedkami;

4. vyjadruje presvedčenie, že z právneho hľadiska nie je možné, aby Časť I Ústavy, ktorá 
bez dôkladnej úpravy platných zmlúv nie je s týmito zmluvami zlučiteľná, vstúpila do 
platnosti oddelene;

5. pripomína, že Ústava je výsledkom širokej dohody, na ktorej sa zúčastnili parlamenty a 
vlády všetkých členských štátov, ako aj všetky európske inštitúcie;

6. zároveň poukazuje na to, že žiadna európska zmluva nebola doteraz vypracovaná s takou 
mierou transparentnosti a na základe takého dialógu s občianskou spoločnosťou, mladými 
ľuďmi a všetkými územnými úrovňami vlád, ako tomu bolo v prípade Ústavy;

7. pripomína, že situáciu, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, už predpokladalo vyhlásenie 
č. 30 k ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu, ktoré znie takto:

„Konferencia konštatuje, že Európska rada sa bude touto otázkou zaoberať, ak po 
uplynutí dvoch rokov po podpísaní Zmluvy o Ústave pre Európu túto zmluvu 
ratifikovali štyri pätiny členských štátov a v jednom alebo viacerých členských štátoch 
došlo pri ratifikácii k ťažkostiam.“

8. zastáva názor, že toto vyhlásenie presne predpokladalo situáciu, v ktorej sa nachádzame. 
V tomto zmysle Rada predvídala uplatnenie vyhlásenia a začala problém riešiť tak, že 
rozhodla dočasne prerušiť ratifikačný proces a stanovila obdobie zvažovania s cieľom 
odstrániť existujúce prekážky;

9. vyjadruje presvedčenie, že cieľom obdobia zvažovania nemôže byť nič iné ako nájsť 
odpoveď na otázku, ako možno dokončiť ústavný proces;

10. poukazuje na to, že Európsky parlament vo svojom uznesení k prístupovému procesu s 
  

1 Ú. v. EÚ C 247, 6.10.2005, s. 88.
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Tureckom trval na tom, aby prijatie Zmluvy o Ústave pre Európu bolo predpokladom 
každého ďalšieho rozširovania a aby otvorenosť Európskej únie na prijímanie nových 
členov nadobudla väčší význam aj na úrovni Rady;

11. domnieva sa, že obdobie zvažovania, ako aj diskusia majú slúžiť na konsolidáciu 
výsledkov Ústavy, v žiadnom prípade však nie na oslabenie jej textu;

12. považuje za potrebné, aby sa obdobie zvažovania využilo na intenzívnejšie informovanie 
občianok a občanov, a to nielen pokiaľ ide o samotnú Ústavu, ale aj čo sa týka v 
súčasnosti platných zmlúv, ktoré dnes majú pre Európsku úniu zásadný význam a ktoré 
ostanú naďalej platné v prípade, že Ústava nenadobudne platnosť;

13. okrem toho považuje za potrebné viesť v období zvažovania štruktúrovanú, interaktívnu a 
účinnú diskusiu s európskymi občiankami a občanmi; na tento účel navrhuje:

a) vypracovať dotazník ako základný prostriedok na diskusiu a dialóg, v ktorom budú 
uvedené najdôležitejšie otázky týkajúce sa Ústavy, na základe ktorého budú môcť 
politické strany v jednotlivých členských štátoch, zástupcovia občianskej spoločnosti a 
ostatné kompetentné strany viesť podľa možnosti rozsiahlu diskusiu a ktorý by bol k 
dispozícii aj prostredníctvom internetu;

b) prostredníctvom metódy prieskumu verejnej mienky (EUROBAROMETER) 
uskutočniť reprezentatívny prehľad názorov občianok a občanov;

c) v každom členskom štáte zostaviť tím poverený vedením takýchto diskusií a 
vypracovaním správy o postoji občianok a občanov v príslušnom členskom štáte; 
takýmito spravodajcami by mohli byť členovia Európskeho parlamentu a príslušných 
národných parlamentov;

d) aby sa spravodajcovia následne stretávali na spoločnej európskej konferencii a 
pokúsili sa o sformulovanie spoločných záverov z národných diskusií; na základe 
týchto záverov sa konštatuje, či si vyžadujú zmenu alebo dodatok k Zmluve o Ústave 
pre Európu; v prípade, že by boli potrebné rozsiahle zmeny, zvolal by sa nový 
Konvent; tento proces by sa mohol začať počas rakúskeho predsedníctva na osobitnom 
summite venovanom tejto problematike a mal by sa skončiť koncom roka 2007;

14. navrhuje vypracovať štúdiu o nákladoch na vládnutie, demokraciu a transparentnosť v 
situácii bez Ústavy, ktorá by bola podobná štúdii, ktorá bola v minulosti vypracovaná v 
rámci príprav na vytvorenie spoločného európskeho vnútorného trhu a týkala sa „nákladov
na neexistujúcu Európu“;

15. zastáva názor, že predmetom diskusie by malo byť i hľadanie odpovede na otázku, ako 
možno riešiť ťažkosti vo Francúzsku a v Holandsku a aký postoj možno zaujať k týmto 
referendám bez toho, aby bolo ukrivdené obyvateľstvo tých európskych štátov, ktoré 
návrh Ústavy prijali;

16. vyzýva britské a rakúske predsedníctvo, aby začali s prípravou obdobia zvažovania v 
navrhovanej podobe.
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