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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu 
(2004/2129(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu (dále jen „návrh Ústavy“), 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu zakládající Evropské společenství 
pozměněné Jednotným evropským aktem a Amsterodamskou smlouvou, Maastrichtskou 
smlouvou a Niceskou smlouvou, 

– s ohledem na usnesení Parlamentu1, která položila základy pro Ústavu pro Evropu, 

– s ohledem na usnesení Parlamentu2 , která stanovila přípravné opatření pro předešlé 
Mezivládní konference a usnesení Parlamentu3, která obsahovala hodnocení těchto 

                                                 
1 Usnesení ze dne 14. února 1984 o návrhu Smlouvy zakládající Evropskou unii (Úř. věst. C 77, 19.3.1984, s. 53, 
zpravodaj: Altiero Spinelli; dok. 1-1200/83); 
Usnesení ze dne 11. července 1990 o směrech Evropského parlamentu týkajících se návrhu Ústavy pro Evropskou 
unii (Úř. věst C 231, 17.9.1990, s. 91, zpravodaj: Emilio Colombo; dok. A3-165/90); 
Usnesení ze dne 12. prosince 1990 o ústavních základech Evropské unie (Úř. věst C 19, 28.1.1991, s. 65, zpravodaj: 
Emilio Colombo; dok. A3-301/90); 
Usnesení ze dne 10. února 1994 o Ústavě Evropské unie (Úř. věst C 61, 28.2.1994, s. 155, zpravodaj: Fernand 
Herman; dok. A3-64/94); 
Usnesení ze dne 25. října 2000 o začlenění smluv do Ústavy (Úř. věst. C 197, 12.7.2001, s. 186, zpravodaj: Olivier 
Duhamel; dok. A5-0289/2000). 
2 Usnesení ze dne 14. března 1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro Evropskou 
unii (Úř. věst. C 96, 17.4.1990, s. 114, zpravodaj: David Martin; dok. A3-047/90); 
Usnesení ze dne 11. července 1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro 
Evropskou unii (Úř. věst. C 231, 17.9.1990, s. 97, zpravodaj: David Martin; dok. A3-166/90); 
Usnesení ze dne 22. listopadu 1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro 
Evropskou unii (Úř. věst. C 324, 24.12.1990, s. 219, zpravodaj: David Martin; dok. A3-270/90); 
Usnesení ze dne 22. listopadu 1990 obsahující stanovisko EP ke svolání Mezivládní konference o HMU a politické 
unii (Úř. věst. C 324, 24.12.1990, s. 238, zpravodaj: David Martin, dok. A3-281/90); 
Usnesení ze dne 17. května 1995 o účinnosti Smlouvy o EU ve spojitosti s Mezivládní konferencí v r. 1996 - 
Založení a vývoj Unie (Úř. věst. C 151, 19.6.1995, s. 56, zpravodajové: Jean-Louis Bourlanges a David Martin; dok. 
A4-102/95); 
Usnesení ze dne 13. března 1996 obsahující (i) stanovisko Evropského parlamentu ke svolání Mezivládní 
konference, (ii) hodnocení práce skupiny expertů a upřesnění politických priorit Evropského parlamentu s ohledem 
na Mezivládní konferenci (Úř. věst C 96, 1.4.1996, s. 77, zpravodajové : Raymonde Dury a Hanja Maij-Weggen; 
dok. A4-68/96); 
Usnesení ze dne 18. listopadu 1999 o přípravě reformy smluv a o následující Mezivládní konferenci (Úř. věst. C 
189, 7.7.2000, s. 222, zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; dok. A5-0058/1999); 
Usnesení ze dne 3. února 2000 o svolání MK (Úř. věst. C 309, 27.10.2000, s. 85, zpravodajové: Giorgos 
Dimitrakopoulos a Jo Leinen; dok. A5-0018/2000);  
Usnesení ze dne 16. března 2000 o vypracování Charty základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 377, 29.12.2000, 
s.329, zpravodajové: Andrew Duff a Johannes Voggenhuber); 
Usnesení ze dne 13. dubna 2000 o návrzích EP pro MK (Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 409, zpravodajové: Giorgos 
Dimitrakopoulos a Jo Leinen; dok. A5-0086/2000); 
3 Usnesení ze dne 16. ledna 1986 o postoji Evropského parlamentu k Jednotnému aktu, který schválila ve dnech 16. 
a 17. prosince 1985 MK  (Úř. věst. C 36, 17.2.1986, s. 144, zpravodaj: Altiero Spinelli, dok. A2-199/85); 
Usnesení ze dne 11. prosince 1986 o Jednotném evropském aktu (Úř. věst. C 07, 12.1.1987, s. 105, zpravodaj: Luis 
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konferencí, 

– s ohledem na návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, kterou vzájemnou dohodou 
přijal ve dnech 13. června a 10. července 2003 Evropský konvent spolu s usneseními EP4, 
která stanovila přípravné opatření a hodnocení práce Konventu, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, 
Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství, Výboru pro 
rybolov, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a 
Petičního výboru (A6-0000/2004), 

 Vzhledem k tomu, že 

A. Evropská unie v průběhu svého vývoje dosáhla vytvoření neustále se zvětšujícího prostoru 
svobody a míru, prosperity, spravedlnosti a bezpečnosti, 

B. návrh Ústavy konsoliduje dosažené pokroky a objasňuje je občanům Evropy a vnějšímu 
světu, 

C. značná část návrhu Ústavy kodifikuje ustanovení existujících a již ratifikovaných evropských 
smluv, mimo jiné však přináší několik institucionálních novinek, které se zdají být nezbytné 
k zachování a rozvoji Unie s 25 nebo více členy ve prospěch občanů Evropy, 

D. návrh Ústavy by nebylo možné vypracovat bez přípravných prací, které v průběhu dvaceti let 
od konání přímých voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský konvent, ve 
kterém pracovali poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních parlamentů, zástupci 
vlád a Evropské komise, 

E. pracovní postup Konventu původně navržený Evropským parlamentem, který umožnil 
vypracování ústavních textů prostřednictvím otevřeného, průhledného a pluralistického 
politického procesu, potvrdil svůj přínos, o čemž svědčí skutečnost, že Mezivládní 

                                                                                                                                                             
Planas Puchades; dok. A2-169/86); 
Usnesení ze dne 7. dubna 1992 o výsledcích MK (Maastricht) (Úř. věst. C 125, 18.5.1992, s. 81, zpravodajové: 
David Martin, Fernand Herman; dok. A3-123/92); 
Usnesení ze dne 19. listopadu 1997 o Amsterdamské smlouvě (Úř. věst. C 371, 8.12.1997, s. 99, zpravodajové: 
Iñigo Méndez de Vigo a Dimitris Tsatsos; dok. A4-347/97); 
Usnesení ze dne 31. května 2001 o Niceské smlouvě a o budoucnosti Evropské unii (Úř. věst. C 47 E, 21.2.2002, s. 
108, zpravodajové: Iñigo Méndez de Vigo a António José Seguro; dok. A5-0168/2001); 
4 Usnesení ze dne 29. listopadu 2001 o zasedání Evropské rady v Laekenu a budoucnosti Evropy (Úř. věst. C 153, 
27.6.2002, s.310, zpravodajové: Jo Leinene, Iñigo Méndez de Vigo; dok. A5-0368/2001); 
Usnesení ze dne 24. září 2003 o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a stanovisko Evropského 
parlamentu ke svolání Mezivládní konference (Úř. věst. C 77E, 26.3.2004, s.255, zpravodajové: José María Gil-
Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; dok. A5-0299/2003). 
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konference zasedající po Konventu nechala podstatnou část návrhu Ústavy netknutou, 

F. Mezivládní konference přesto přijala v některých případech změny týkající se návrhu, které 
nelze považovat za přínosné, například složitější vzorec pro výpočet kvalifikované většiny v 
Radě, 

G. schválení návrhu Ústavy všemi vládami států Evropské unie dokazuje, že všechny zvolené 
vlády členských států považují tento kompromis za základ, na kterém budou dále v budoucnu 
pracovat, 

H. návrh Ústavy se stal předmětem občasné neopodstatněné kritiky, která zazněla při veřejných 
diskuzích, protože je stanoveno, že Ústava: 

 a) nepovede k vytvoření centralizovaného „superstátu“, 

 b) neoslabí sociální rozměr Unie, ale naopak ho bude podporovat, 

c) neopomine historické a duchovní kořeny Evropy, protože se odvolává na evropské 
kulturní, náboženské a humanistické dědictví, 

I. je politováníhodné, že se Mezivládní konferenci nepodařilo zahrnout do závěrečného 
kompromisu dohodu o:   

 a) rozšíření oblastí, na které by se vztahovalo hlasování kvalifikovanou většinou, 

b) jednodušším vzorci pro výpočet kvalifikované většiny, 

c) ustanoveních, která by umožnila jednodušší a účinnější postup při dalších revizích 
Ústavy, 

d) vytvoření samostatné zákonodárné Rady, 

 

1. uzavírá, že z obecného hlediska představuje návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  
uspokojivý kompromis, který vede k podstatnému zlepšení existujících smluv a znamená 
konkrétní přínos pro evropské občany, Evropský parlament, který je jejich demokratickým 
zástupcem, orgány Unie, členské státy a jejich regionální a místní orgány a tedy pro 
Evropskou unii jako celek, 

Zlepšení ve smyslu vyjasnění poslání a cílů Unie 

2. je potěšen skutečností, že návrh Ústavy lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy 
Unie s členskými státy: 

a) složitý soubor evropských smluv bude nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, který 
stanoví cíle, kompetence a možnosti Unie; 

b) zdůrazňuje se dvojí legitimita Unie – unie států a občanů; 

c) jasně jsou definovány hodnoty, cíle a zásady, kterými se řídí činnost Unie, a její vztahy s 
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členskými státy a politiky Unie se soustředí na potřeby občanů; 

d) pojmy „Evropské společenství“ a „Evropská unie“, které se překrývají a jsou 
nepřehledné, se změní v jedinou právnickou osobu s jedinou strukturu; 

e) zjednoduší se nástroje EU a s nimi související terminologie, žargon se nahradí 
srozumitelnějšími výrazy (např. evropská nařízení se budou nazývat evropskými zákony 
a směrnice ponesou název evropské rámcové zákony) a bude se používat slovní zásoba, 
která lépe odpovídá skutečnosti; 

f) důraz na „jednotnost v rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států před  
Ústavou a zároveň jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a 
ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy, zásadu přidělených 
pravomocí (přičemž Unie má pouze ty pravomoci, které jí přidělily členské státy), 
subsidiarity, proporcionality a účast členských států na rozhodování Unie zaručují, že se 
Unie nikdy nestane centralizovaným a všemocným „superstátem“; 

g) zdůraznění symbolů Unie zvýší podvědomí občanů o orgánech Unie a jejich činnosti; 

h) doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané mohou spolehnout na 
pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, přírodní katastrofy 
nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností; 

Zlepšení ve smyslu účinnosti Unie 

3. je potěšen skutečností, že vstupem Ústavy v platnost budou moci orgány Unie schopné plnit 
své úkoly účinněji, a to na základě níže uvedených opatření: 

a) rozsah oblastí, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou spíše než 
jednomyslné hlasování v Radě, se výrazně rozšíří; tento krok je nezbytný, aby se při 
hlasování v Unii s 25 nebo více členy předešlo blokování; 

b) předsednictví Evropské rady se prodlouží na dva a půl roku namísto rotačního systému 
půlročního předsednictví; 

c) zmenší se velikost Komise; 

d) funkce vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a funkce komisaře 
pro vnější vztahy, které se překrývají a působí zmatek, se sloučí do jedné funkce 
evropského „ministra zahraničních věcí“, který se bude vyslovovat jménem Unie k 
záležitostem, které jsou předmětem společného postoje Unie; 

e) přidělení statutu právnické osoby Unii, jako tomu bylo v případě Evropského 
společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii podílet se na 
mezinárodních dohodách; 

f) posílí se možnost Unie rozvíjet společné struktury v oblasti obranné politiky; 

g) sníží se počet legislativních nástrojů Unie a počet postupů pro jejich přijímání, vyjasní se 
rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci;   
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h) činnost Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit účinnějšími postupy s 
cílem dosáhnout konkrétních pokroků, pokud jde o otázky bezpečnosti a přistěhovalectví; 

i) v několika dalších oblastech se usnadní rozhodování o použití přínosné metody 
Společenství; 

j) vznikne větší prostor pro pružné řešení otázek v případě, kdy nejsou všechny členské 
státy ochotné nebo schopné naráz uplatňovat určité politiky; 

Zlepšení ve smyslu demokratické odpovědnosti 

4. je potěšen skutečností, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností Evropské unie 
prostřednictvím zvýšené demokratické odpovědnosti, a to zejména na základě níže 
uvedených opatření: 

a) přijetí právních předpisů Unie bude podléhat předchozímu přezkoumání v národních 
parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu schválení národními vládami (v Radě 
EU) a přímo voleným Evropským parlamentem; tak vysoká úroveň parlamentní kontroly 
neexistuje v žádné jiné podobné politické struktuře; 

b) všechny návrhy Evropské unie budou včas před schůzemi Rady předány národním 
parlamentům k jejich přezkoumání a projednání s předsedou vlády a parlamenty budou 
mít, mezi jinými, právo vystoupit proti návrhům, pokud se domnívají, že návrhy 
přesahují kompetence Unie;   

c) Evropský parlament bude mít rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování o 
převážné většině právních předpisů Unie;  

d) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, čímž vznikne propojení s výsledky 
voleb do EP; 

e) ministr zahraničních věcí, jmenován na základě společné dohody Evropské rady a 
předsedy Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a Evropské radě; 

f) nový rozpočtový proces bude vyžadovat schválení všech výdajů Unie Radou a 
Parlamentem, což znamená, že významná část výdajů nazvaných „povinnými výdaji“, již 
nebude dále podléhat jednostrannému rozhodování Rady, ale bude předmětem řádné 
demokratické kontroly;  

g) uplatňování přenesených legislativních pravomocí a výkonných pravomocí Komise bude 
podléhat novému systému společné kontroly Evropského parlamentu a Rady, který 
umožní těmto orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými nesouhlasí; 

h) při přijímání zákonů budou schůze Rady veřejné; 

i) pokud jde o další revizi Ústavy, bude mít také Evropské parlament pravomoc předkládat 
návrhy a Konvent bude projednávat všechny návrhy na revizi, pokud Parlament 
nerozhodne, že tento krok není nutný; 

Zlepšení ve smyslu práv občanů 
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5. je potěšen skutečností, že práva občanů budou posílena na základě níže uvedených opatření: 

a) všechna ustanovení právních předpisů Unie a veškerá opatření orgánů Unie nebo opatření 
založené na právních předpisech Unie musí být v souladu s normami základních práv 
uvedenými v návrhu Ústavy, čímž se rozumí, že nejsou v rozporu s právním řádem 
členských států; 

b) nová ustanovení zjednoduší účast občanů a reprezentativních sdružení na projednávání 
záležitostí týkajících se Unie; 

c) občané budou mít možnost předkládat návrhy k některým otázkám, pokud se domnívají, 
že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie; 

d) jednotlivci budou mít větší možnosti obhajovat svá práva před evropskými soudy; 

Závěry 

6. schvaluje Ústavní smlouvu a vyzývá členské státy k její ratifikaci; 

7. nepochybuje o tom, že Ústava poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, 
který umožní její další rozšiřování v budoucnosti a který má dlouhotrvající charakter a 
zároveň je otevřen změnám; 

8. doufá, že se všem členským státům Unie podaří úspěšně dokončit ratifikaci do poloviny roku 
2006; 

9. opětovně žádá, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně a objektivně 
informováni o obsahu návrhu Ústavy; 

10. pověřuje předsedu Parlamentu, aby předal toto usnesení spolu se zprávou Výboru pro ústavní 
záležitosti národním parlamentům členských států, Radě, Evropské komisi a bývalým 
členům Konventu o budoucnosti Evropy, a aby zajistil, že oddělení Parlamentu, a zejména 
jeho externí kanceláře, budou podávat podrobné informace o Ústavě a o postoji Parlamentu k 
Ústavě. 
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