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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Odbor za pravne zadeve

1. meni, da predmet poročila Odbora za ustavne zadeve ne sme biti vsebina Ustave, saj je 
Parlament že imel priložnost izraziti svoje mnenje v resoluciji z dne 12. januarja 20051, 
ampak bi se poročilo moralo osredotočiti na metodo javne razprave v Uniji med obdobjem 
za razmislek; 

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je o vidikih Ustave, ki so v njegovi pristojnosti, izrazil že v 
omenjeni resoluciji;

3. zato poudarja, da si je na področjih, ki so v pristojnosti Odbora za pravne zadeve, zlasti 
pravni akti in postopki, kot tudi struktura, delovanje in dostop do Evropskega sodišča, 
težko predstavljati, da bi bil viden napredek, ki ga nudi Ustava, lahko dosežen v drugačni 
zvezi in z drugimi sredstvi;

4. meni, da s pravnega vidika ločen začetek veljave le dela I Ustave ni mogoč, ker bi bila za 
to potrebna temeljita prilagoditev veljavnih pogodb temu delu Ustave; 

5. opozarja, da je Ustava že rezultat soglasja, v katerem so bili udeleženi parlamenti in vlade 
vseh držav članic kot tudi vse evropske institucije;

6. prav tako opozarja na to, da do zdaj še ni bilo evropske pogodbe, ki bi bila tako pregledna 
in pripravljena v sodelovanju s civilno družbo, mladimi in vladami na vseh teritorialnih 
ravneh, kot je v primeru Ustave; 

7. opozarja, da je položaj, v katerem se nahajamo, predviden že v izjavi št. 30 o ratifikaciji 
Pogodbe o Ustavi za Evropo z naslednjim besedilom: 

"Konferenca ugotavlja, da če bo Pogodbo o Ustavi za Evropo dve leti po njenem 
podpisu ratificiralo štiri petine držav članic, ena ali več držav članic pa bodo imele 
težave v postopku ratifikacije, se bo zadevo predalo Evropskemu svetu."

8. meni, da je ta izjava natančno predvidela položaj, v katerem se nahajamo; zato je Svet 
vnaprej preprečil izvajanje izjave in obravnaval problem tako, da je sklenil začasno 
prekiniti postopek ratifikacije in določil obdobje za razmislek, da bi lahko odpravil ovire;

9. je prepričan, da cilj obdobja za razmislek ni nič drugega kot najti odgovor na vprašanje, 
kako bi lahko dopolnili postopek ratifikacije;

10. opozarja, da je Evropski parlament v svoji resoluciji o postopku pristopa Turčije navedel, 
da je sprejetje Evropske ustave predpogoj za vsako nadaljnjo širitev in da je zmogljivost 
Evropske unije, da sprejme nove članice, zdaj pridobila večji pomen tudi na ravni Sveta;
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11. meni, da bi morala obdobje za razmislek in razprava služiti k utrditvi dosežkov Ustave, v 
nobenem primeru pa ne bi smela omiliti besedila Ustave;

12. meni, da je obdobje za razmislek nujno treba uporabiti za povečano zagotavljanje 
informacij državljankam in državljanom ne le o Ustavi sami, ampak tudi o trenutno 
veljavnih pogodbah, ki so za Evropsko unijo odločilnega pomena in ki bodo veljale tudi v 
prihodnje, če Ustava ne bo sprejeta; 

13. zato meni, da je v obdobju za razmislek potrebna strukturirana, interaktivna in na rezultate 
usmerjena razprava z evropskimi državljankami in državljani; v ta namen predlaga:

a) da se kot osnova za razpravo in ankete izdela vprašalnik z bistvenimi vprašanji o 
Ustavi, na osnovi katerega bi morali razpravljati politične stranke v državah članicah, 
predstavniki civilne družbe in drugi odgovorni, ter ki bi bil dostopen tudi na spletnih 
straneh;

b) da se z raziskavo javnega mnenja (EUROBAROMETER) ugotovi reprezentativen 
profil mnenja državljank in državljanov;

c) da se v vsaki državi članici imenuje skupina oseb, ki te razprave spremlja in pripravi 
poročilo o stališču državljank in državljanov v njihovi državi članici; to nalogo lahko 
opravljajo poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov; 

d) da se naj ti poročevalci nato sestanejo na skupni evropski konferenci in poskušajo 
pripraviti skupne zaključke iz nacionalnih razprav; glede na te zaključke je treba 
ugotoviti ali le-ti zahtevajo spremembo oziroma dopolnitev Pogodbe o Ustavi za 
Evropo ali ne; če se ugotovi velika potreba po spremembi, je treba sklicati novo 
konvencijo; ta postopek bi se lahko začel na posebnem vrhu na to temo v okviru 
avstrijskega predsedstva in bi se moral končati konec leta 2007;

14. predlaga, da se pripravi študija o stroških stanja brez Ustave, ki naj vključuje vladanje, 
demokracijo in preglednost, in bo podobna študiji, ki je bila izdelana za pripravo 
oblikovanja enotnega notranjega trga o "stroških neuresničitve Evrope";

15. meni, da bi se razprava morala osredotočiti tudi na to, kako rešiti težave v Franciji in na 
Nizozemskem in kako je treba ta dva referenduma obravnavati, da ne bi razočarali 
prebivalcev Evrope, ki so osnutek Ustave že sprejeli;

16. poziva britansko in avstrijsko predsedstvo, da začne priprave za organizacijo obdobja za 
razmislek na predlagan način.


