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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu 
(2004/2129(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu (ďalej ako „návrh ústavy“), 

- so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
zmenenú a doplnenú Jednotným európskym aktom a Maastrichtskou zmluvou, 
Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice,  

- so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu,1 pripravujúce pôdu pre Ústavu pre 
Európu, 

- so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu2, ktoré stanovovali prípravné opatrenia 
pre predošlé medzivládne konferencie a uznesenia Európskeho parlamentu,3 ktoré 
obsahovali hodnotenie ich výsledkov, 

- so zreteľom na návrh Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, prijatej na základe 
konsenzu Európskym konventom v dňoch 13. júna a 10. júla 2003 ako aj na uznesenia 
Európskeho parlamentu,4 ktoré stanovovali prípravné opatrenia a hodnotenie práce 
konventu, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku Parlamentu, 

– vzhľadom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre 
rozpočtovú kontrolu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru 

                                                 
2 Uznesenie zo 14. marca 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre 
Európsku úniu (Ú. v. C 96, 17. 4. 1990, str. 114, spravodajca: David Martin; doc. A3-047/90); 
Uznesenie z 11. júla 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre Európsku 
úniu (Ú. v. C 231, 17. 9. 1990, str. 97, spravodajca: David Martin; doc. A3-166/90); 
Uznesenie z 22. novembra 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre 
Európsku úniu (Ú. v. C 324, 24. 12. 1990, str. 219, spravodajca: David Martin; doc. A3-270/90;  
Uznesenie z 22. novembra 1990, v ktorom sa uvádza stanovisko EP k zvolaniu medzivládnej konferencie o 
hospodárskej a menovej únii a o politickej únii (Ú. v. C 324, 24. 12. 1990, str. 238, spravodajca: doc. A3-
281/90); 
Uznesenie zo 17. mája 1995 o fungovaní Zmluvy o Európskej únii v perspektíve medzivládnej konferencie v 
roku 1996 - Uskutočňovanie a rozvoj únie (Ú. v. C 151, 19. 6. 1995, str. 56, spravodajcovia: Jean-Louis 
Bourlanges, David Martin; doc. A4-102/95); 
Uznesenie z 13. marca 1996 obsahujúce (i) stanovisko Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej 
konferencie, (ii) hodnotenie prác diskusnej skupiny a upresnenie politických priorít Európskeho parlamentu so 
zreteľom na medzivládnu konferenciu (Ú. v. C 96, 1. 4. 1996, str. 77, spravodajcovia: Raymonde Dury, Hanja 
Maij-Weggen; doc. A4-68/96); 
 
 
 



 

PR\541990SK.doc  PE 347.119v02  

SK 

pre poľnohospodárstvo, Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví ako aj Výboru pre petície 
(A6-0000/2004),  

keďže 

A. sa Európskej únii počas svojej histórie podarilo vytvoriť neustále sa rozširujúci priestor 
slobody a mieru, prosperity, spravodlivosti a bezpečnosti, 

B. návrh Ústavy pre Európu konsoliduje dosiahnuté prínosy a sprístupňuje ich občanom 
Európy a vonkajšiemu svetu, 

C. veľká časť návrhu ústavy uzákoňuje ustanovenia existujúcich a už schválených 
európskych zmlúv, ale prináša aj niekoľko inštitucionálnych inovácií, ktoré sa zdajú byť 
podstatnými pre udržanie a rozvíjanie únie s počtom  25 a možno aj viac členských štátov 
v prospech občanov Európskej únie, 

D. návrh ústavy by bol nemysliteľný bez prípravných prác, ktoré počas dvadsiatich rokov od 
uskutočnenia priamych volieb vykonával Európsky parlament a následne Európsky 
konvent, zhromažďujúci poslancov Európskeho parlamentu, poslancov národných 
parlamentov, predstaviteľov vlády a Európskej komisie,  

E. pracovné postupy konventu, pôvodne navrhované Európskym parlamentom, ktoré 
umožnili vypracovanie ústavných textov prostredníctvom otvoreného, transparentného a 
pluralistického politického procesu, potvrdili svoj prínos o čom svedčí skutočnosť, že 
následná medzivládna konferencia ponechala veľkú časť návrhu ústavy nedotknutú, 

F. boli v rámci medzivládnej konferencie predsa len v niektorých prípadoch prijaté zmeny 
návrhu, ktoré sa nemôžu považovať za prínosné, ako napríklad zložitejší vzorec na 
výpočet kvalifikovanej väčšiny v Rade, 

G. súhlas s návrhom ústavy každej jednej národnej vlády v Európskej únii potvrdzuje, že 
všetky zvolené vlády členských štátov považujú tento kompromis za základ, na ktorom 
chcú založiť budúcu spoluprácu, 

H. návrh ústavy sa stal predmetom niekoľkých kritík, vyslovených počas verejných diskusií, 
ktoré sú ale nepodložené, keďže je stanovené, že ústava: 

a) nebude viesť k vytvoreniu centralizovaného „superštátu“, 

b) neoslabuje sociálny rozmer únie - naopak, posilňuje ho, 

c) neignoruje historické a duchovné korene Európy, keďže sa odvoláva na svoje kultúrne, 
náboženské a humanistické dedičstvo, 

I. sa zdá byť poľutovaniahodné, že v rámci medzivládnej konferencie nebolo možné do jej 
záverečného kompromisu zahrnúť dohodu o: 

a) výraznejšom rozšírení oblastí, na ktoré sa vzťahuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, 

b) jednoduchšom vzorci na výpočet kvalifikovanej väčšiny, 
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c) ustanovení, umožňujúcom efektívnejší zjednodušený postup pre budúce revízie ústavy, 

d) vytvorení samostatnej legislatívnej Rady, 

 

1. sa domnieva, že z celkového hľadiska predstavuje Zmluva zakladajúca Ústavu pre Európu 
dobrý kompromis, ktorý vedie k značnému zlepšeniu existujúcich zmlúv a prinesie 
hmatateľný prínos pre občanov Európskej únie, pre Európsky parlament ako inštitúciu, 
ktorá ich demokraticky reprezentuje, pre ostatné inštitúcie únie ale aj pre členské štáty, ich 
regionálne a miestne orgány a teda pre Európsku úniu ako celok; 

 

Zlepšenie z hľadiska vyjasnenia poslania a cieľov únie 

2. víta skutočnosť, že návrh ústavy poskytuje občanom jasnejší pohľad na poslanie a ciele 
únie a na vzťahy medzi úniou a členskými štátmi: 

a) zložitý súbor zmlúv Európskej únie bude nahradený jediným ľahšie čitateľným 
dokumentom, zachytávajúcim ciele únie, jej právomoci a obmedzenia týchto 
právomocí, 

b) zdôrazňuje sa tzv. dvojitá legitímnosť únie, teda skutočnosť, že EÚ je úniou štátov a 
občanov,  

c) budú jasne definované hodnoty a ciele únie ako aj princípy riadiace jej činnosti a 
vzťahy s členskými štátmi a politiky únie budú zamerané na potreby občanov, 

d) neprehľadné a prekrývajúce sa „Európske spoločenstvo“ a „Európska únia“ sa zmenia 
na jednu právnickú osobu s jednotnou štruktúrou, 

e) zjednodušia sa nástroje EÚ a s nimi súvisiaca terminológia, žargón sa nahradí 
zrozumiteľnejšími výrazmi (napr. európske nariadenia sa budú nazývať európske 
zákony a európske smernice európske rámcové zákony) a bude sa používať slovná 
zásoba, ktorá lepšie vystihuje realitu, 

f) dôraz na „jednotnosť v rozmanitosti“, povinnosť rešpektovania rovnosti členských 
štátov pred ústavou ako aj ich národných identít tvoriacich súčasť ich základných 
štruktúr, tak politických ako aj ústavných, vrátane regionálnej a miestnej samosprávy, 
princíp delegovaných právomocí (pričom únia má len tie právomoci, ktoré jej pridelili 
členské štáty), subsidiarita, proporcionalita a účasť členských štátov v systéme 
rozhodovania únie zaručujú, že únia nikdy nebude centralizovaným všemocným 
„superštátom“, 

g) zdôraznenie symbolov únie zvýši povedomie občanov o inštitúciách únie a ich 
činnosti, 

h) klauzula solidarity medzi členskými štátmi spôsobí, že občania budú očakávať, že v 
prípade teroristického útoku, prírodnej katastrofy alebo katastrofy zapríčinenej 
človekom dostanú podporu všetkých krajín únie, 

 
Zlepšenie z hľadiska účinnosti únie 
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3. víta skutočnosť, že v čase nadobudnutia platnosti ústavy budú inštitúcie únie schopné 
vykonávať svoje úlohy účinnejšie, vďaka nasledujúcim zlepšeniam: 

a) rozsah oblastí, na ktoré sa vzťahuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou namiesto 
jednohlasného hlasovania v Rade sa výrazne rozšíri, čo je nevyhnutné na to, aby sa 
predišlo zablokovaniu rozhodovania v únii s 25 a viac národmi, 

b) Šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Európskej rady sa zmení na dva a polročné,  

c) zmenší sa veľkosť Komisie, 

d) Post vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú politiku a post komisára 
pre vonkajšie vzťahy, ktoré sa prekrývajú a spôsobujú zmätok sa zlúčia do jedného 
postu európskeho „ministra zahraničných vecí“, ktorý bude schopný zastupovať úniu v 
oblastiach, v ktorých únia zastáva spoločné stanovisko, 

e) pridelenie štatútu právnickej osoby, ktorý doteraz malo Európske spoločenstvo, posilní 
postavenie únie v medzinárodných vzťahoch a jej pozíciu v medzinárodných 
dohodách, 

f) posilní sa schopnosť únie rozvíjať spoločné štruktúry v oblasti obrannej politiky, 

g) obmedzí sa súbor legislatívnych nástrojov Európskej únie ako aj počet postupov na 
prijímanie zákonov; vyjasní sa rozdiel medzi nástrojmi zákonodarnej a výkonnej moci, 

h) činnosť únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa bude riadiť účinnejšími 
postupmi, sľubujúce hmatateľný prínos v oblasti bezpečnosti a imigrácie.  

i) v mnohých iných oblastiach sa uľahčí rozhodovanie o použití úspešnej metódy 
spoločenstva 

j) vznikne väčší priestor pre flexibilné dohody pre prípady, ak nie sú všetky štáty 
ochotné alebo schopné naraz uplatňovať určité politiky, 

 
Zlepšenie z hľadiska zvýšenej demokratickej zodpovednosti 

4. víta skutočnosť, že občania budú mať lepšiu kontrolu nad činnosťou Európskej únie 
prostredníctvom zvýšenej demokratickej zodpovednosti, najmä v dôsledku nasledujúcich 
zlepšení: 

a) prijímanie všetkých zákonov Európskej únie bude podliehať skúmaniu v národných 
parlamentoch a, až na niekoľko výnimiek, dvojitému schváleniu národnými vládami 
(v Rade Európskej únie) a priamo voleným Európskym parlamentom. V žiadnej 
porovnateľnej politickej štruktúre neexistuje takáto úroveň parlamentnej kontroly, 

b) národné parlamenty dostanú všetky návrhy Európskej únie v dostatočnom časovom 
predstihu, aby ich mohli prediskutovať so svojimi ministrami pred zasadaniami Rady a 
budú mať právo nesúhlasiť s návrhom zákona, ak sa domnievajú, že prekračuje 
právomoci Európskej únie, 

c) Európsky parlament bude mať rovnocenné postavenie ako Rada pri rozhodovaní o 
legislatíve únie, 

d) Predseda Komisie bude volený Európskym parlamentom, tým pádom sa vytvorí 
prepojenie s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu; 
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e) Minister zahraničných vecí, menovaný Európskou radou po dohode s predsedom 
Komisie, sa bude zodpovedať Európskemu parlamentu a Európskej rade, 

f) nový rozpočtový postup bude vyžadovať schválenie všetkých výdavkov Európskej 
únie Radou a Parlamentom, takže ich značná časť, tzv. „povinné výdavky“, už nebudú 
predmetom jednostranných rozhodnutí Rady, ale dostanú sa pod riadnu demokratickú 
kontrolu, 

g) výkon delegovaných zákonodarných právomocí Komisie a právomocí uplatňovania 
zákonov Komisiou sa bude riadiť novým systémom spoločnej kontroly Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorý týmto dvom inštitúciám umožní odvolať tie rozhodnutia 
Komisie s ktorými nesúhlasia, 

h) pri prijímaní zákonov budú zasadania Rady verejné, 

i) pokiaľ ide o budúce revízie ústavy, aj Európsky parlament bude mať právomoc 
predkladať návrhy, pričom skúmanie navrhovaných zmien sa uskutoční v rámci 
konventu, ak Parlament nestanoví, že to nie je potrebné 

 
Zlepšenie z hľadiska občianskych práv 

5. víta skutočnosť, že sa posilnia individuálne občianske práva v dôsledku nasledujúcich 
zlepšení: 

a) všetky právne ustanovenia Európskej únie a všetky opatrenia inštitúcií Európskej únie, 
alebo opatrenia založené na práve Európskej únie musia zodpovedať štandardom 
základných práv uzákonených v návrhu ústavy, pričom toto nemá vplyv na právne 
poriadky členských štátov; 

b) nové ustanovenia umožnia účasť občanov a asociácií, ktoré ich zastupujú, na 
rokovaniach únie; 

c) občania budú mať možnosť predkladať návrhy v oblastiach, v ktorých sa domnievajú, 
že na uplatňovanie ústavy sa vyžaduje právny akt únie; 

d) jednotlivci budú mať lepšie možnosti na obhajobu svojich práv na súdoch Európskej 
únie; 

 
Záver 

6. podporuje ústavnú zmluvu a vyzýva členské štáty na jej ratifikáciu, 

7. verí, že táto ústava poskytne stabilný rámec pre budúci rozvoj Európskej únie, ktorý 
umožní ďalšie rozširovanie a ktorý by mal slúžiť dlhodobo, ale zároveň je otvorený 
úpravám, 

8. dúfa, že všetky členské štáty Európskej únie budú schopné ratifikovať ústavu do polovice 
roku 2006, 

9. opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku, aby sa vyvinulo čo najväčšie úsilie na jasné a 
objektívne informovanie občanov Európskej únie o obsahu návrhu ústavy, 
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10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu so správou Výboru pre ústavné veci 
odovzdal národným parlamentom členských štátov, Rade, Európskej komisii a bývalým 
členom Konventu o budúcnosti Európy a aby zabezpečil, že oddelenia Parlamentu, ako aj 
jeho externé kancelárie, budú poskytovať rozsiahle informácie o ústave a o stanovisku 
Parlamentu k nej. 
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