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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku Pogodbe o ustavi za Evropo 
(2004/2129(INI)) 

Evropski parlament, 

– – ob upoštevanju Pogodbe o sprejetju ustave za Evropo (v nadaljevanju "osnutek 
ustave"); 

- ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
kot je bila spremenjena zlasti z Enotnim evropskim aktom ter pogodbami iz Maastrichta, 
Amsterdama in Nice;  

- ob upoštevanju svojih resolucij 1, ki utirajo pot Evropski ustavi; 

- ob upoštevanju svojih resolucij 2, ki so pripravile pretekle mednarodne konference, in 
svojih resolucij 3, ki so ocenile njihov uspeh; 

                                                 
1 Resolucija z dne 14. februarja 1984 o osnutku Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije (UL C 77 z dne 
19.03.1984, str. 53, poročevalec: Altiero Spinelli; dok. 1-1200/83); 
Resolucija z dne 11, julija 1990 o usmeritvah Evropskega parlamenta v zvezi osnutkom ustave Evropske unije 
(UL C 231 z dne 17.09.1990, str. 91, poročevalec: Emilio Colombo; dok. A3-165/90); 
Resolucija z dne 12. decembra 1990 o ustavnih podlagah Evropske unije (UL C 19 z dne 28.01.1991, str. 65, 
poročevalec: Emilio Colombo; dok. A3-301/90); 
Resolucija z dne 10. februarja 1994 o ustavi Evropske unije (UL C 61 z dne 28.02.1994, str. 155, poročevalec: 
Fernand Herman; dok. A3-64/94); 
Resolucija z dne 25. oktobra 2000 o konstitucionalizaciji pogodb (UL C 197 z dne 12.07.2001, str. 186, 
poročevalec: Olivier Duhamel; dok. A5-0289/2000). 
2 Resolucija z dne 14. marca 1990 o medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za 
Evropsko unijo (UL C 96 z dne 17.04.1990, str. 114, poročevalec: David Martin; dok. A3-047/90); 
Resolucija z dne 11. julija 1990 o medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za Evropsko 
unijo (UL C 231 z dne 17.09.1990, str. 97, poročevalec: David Martin; dok. A3-166/90); 
Resolucija z dne 22. novembra 1990 medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za 
Evropsko unijo (UL C 324 z dne 24.12.1990, str. 219, poročevalec: David Martin; dok. A3-270/90); 
Resolucija z dne 22. novembra 1990 o mnenju Evropskega parlamenta o sklicu medvladnih konferenc o 
ekonomski in monetarni uniji ter o Politični zvezi (UL C 324 z dne 24.12.1990, str. 238, poročevalec: David 
Martin, dok. A3-281/90); 
Resolucija z dne 17. maja 1995 o delovanju PES v okviru Medvladne konference leta 1996 – Izvajanje in razvoj 
Unije (UL C 151 z dne 19.06.1995, str. 56, poročevalca: Jean-Louis Bourlanges, David Martin; dok. A4-
102/95); 
Resolucija z dne 13. marca 1996 o (i) mnenju Evropskega parlamenta o sklicu medvladne konference, (ii) 
napredku dela preiskovalne skupine in opredelitvi političnih prednostnih nalog Evropskega parlamenta glede na 
medvladno konferenco (UL C 96 z dne 01.04.1996, str. 77, poročevalca: Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; 
dok. A4-68/96); 
Resolucija z dne 18. novembra 1999 o pripravi reforme pogodb in naslednje medvladne konference (UL C 189 z 
dne 07.07.2000, str. 222, poročevalca: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0058/1999); 
Resolucija z dne 3. februarja 2000 o sklicu medvladne konference (UL C 309 z dne 27.10.2000, str. 85, 
poročevalca: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0018/2000); 
Resolucija z dne 13. aprila 2000 o predlogih Evropskega parlamenta za medvladno konferenco (UL C 40 z dne 
07.02.2001, str. 409, poročevalca: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0086/2000). 
 
3 Resolucija z dne 16. januarja 1986 o stališču Evropskega parlamenta o Enotnem aktu, ki ga je medvladna 
konferenca odobrila 16. in 17. decembra 1985 (UL C 36 z dne 17.02.1986, str. 144, poročevalec: Altiero 
Spinelli, dok. A2-199/85); 
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- ob upoštevanju osnutka Pogodbe o sprejetju ustave za Evropo, ki ga je soglasno sprejela 
Evropska konvencija 13. junija in 10. julija 2003, in svojih resolucij 1, ki so pripravile in 
nato ocenile delo Konvencije; 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzora, Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost živil, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za 
regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo, Odbora za ribolov, Odbora za kulturo in 
izobraževanje, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, sodstvo in 
notranje zadeve, Odbora za pravice žensk in politiko enakih možnosti ter Odbora za 
peticije (A6-0000/2004), 

ker 

A.  ker je Evropski uniji v svoji zgodovini uspelo ustvariti območje svobode, miru, blaginje, 
pravice in varnosti, ki se stalno širi; 

B. ker osnutek ustave za Evropo te dosežke združuje in omogoča, da postajajo vse bolj 
dosegljivi za državljane Evrope in zunanjega sveta; 

C. ker velik del osnutka ustave kodificira določbe obstoječih in že ratificiranih evropskih 
pogodb, prinaša pa tudi več institucionalnih novosti, ki se zdijo bistvene za ohranitev in 
razvoj Unije 25 ter po možnosti za povečanje števila držav članic v korist evropskim 
državljanom; 

D. ker osnutek ustave ne bi bil možen brez pripravljalnega dela, ki ga je opravljal Evropski 
parlament približno dvajset let po svoji neposredni izvolitvi, nato pa Evropska konvencija, 
na kateri so se zbrali člani Evropskega parlamenta, člani nacionalnih parlamentov, 
predstavniki vlad in Evropska komisija; 

E. ker se je delovna metoda konvencije, ki jo je prvotno predlagal Evropski parlament in ki 
omogoča pripravo ustavnih besedil po odprtem, preglednem in pluralističnem političnem 

                                                                                                                                                         
Resolucija z dne 11. decembra 1986 o Evropskem enotnem aktu (UL C 07 z dne 12.01.1987, str. 105, 
poročevalec: Luis Planas Puchades; dok. A2-169/86); 
Resolucija z dne 7.aprila 1992 o medvladnih konferencah (Maastricht) (UL C 125 z dne 18.05.1992, str. 81, 
poročevalca: David Martin, Fernand Herman; dok. A3-123/92); 
Resolucija z dne 19. novembra 1997 o Amsterdamski pogodbi (UL C 371 z dne 08.12.1997, str. 99, poročevalca: 
Iñigo Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; dok. A4-347/97); 
Resolucija z dne 16. marca 2000 o izdelavi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije (UL C 377 z dne 
29.12.2000, str. 329, poročevalca: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber) 
Resolucija z dne 31. maja 2001 o Pogodbi iz Nice in prihodnosti Evropske unije (UL C 47 E z dne 21.02.2002, 
str. 108, poročevalca: Iñigo Méndez de Vigo, António José Seguro; dok. A5-0168/2001). 
1 Resolucija z dne 29. novembra 2001 o Svetu Evrope v Laeknu in prihodnosti Unije (UL C 153 z dne 
27. 6. 2002, str. 310, poročevalca: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; dok. A5-0368/2001); 
Resolucija z dne 24. septembra 2003 o osnutku Pogodbe o sprejetju ustave za Evropo in mnenju Evropskega 
parlamenta o sklicu medvladne konference (UL C 77 E z dne 26. 3.2004, str. 255, poročevalca: José María Gil-
Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; dok. A5-0299/2003). 



PE 347.119 6/9 PR\541990SL.doc 

SL 

postopku, izkazala za ustrezno, glede na to, da je medvladna konferenca, ki je sledila, 
pustila obsežen osnutek konvencije nedotaknjen;  

F. ker se je mednarodna konferenca v nekaterih primerih strinjala s spremembami osnutka, ki 
pa ne morejo vse veljati za ugodne, kot je na primer bolj zapletena formula za oblikovanje 
kvalificirane večine v Svetu; 

oG. ker strinjanje z osnutkom ustave vseh posameznih nacionalnih vlad v Evropski uniji kaže, 
da vse izvoljene vlade držav članic menijo, da je ta kompromis temelj, na katerem želijo 
sodelovati v prihodnje; 

H. ker je bil osnutek ustave predmet neutemeljenih kritik, izraženih v javnih razpravah, saj je 
bilo ugotovljeno, da ustava: 

a) ne bo vodila k ustanavljanju centralizirane "naddržave"; 

b) ne slabi socialne razsežnosti Unije, nasprotno, celo krepi jo; 

c) ne pozablja na zgodovinske in duhovne korenine Evrope, saj se sklicuje na njeno 
kulturno, versko in humanistično dediščino; 

I. ker se zdi obžalovanja vredno, da medvladna konferenca ni mogla v svoj končni 
kompromis vključiti sporazuma o: 

a) večji razširitvi področij, za katera se uporablja glasovanje po načelu kvalificirane 
večine; 

b) o enostavnejšem načinu za izračun kvalificirane večine; 

c) o določbi, ki bi omogočala učinkovitejši in enostavnejši postopek za bodoče 
spremembe ustave; 

d) o ustanovitvi ločenega zakonodajnega sveta; 

 

1. ugotavlja, da na splošno Pogodba o sprejetju ustave za Evropo pomeni dober kompromis, 
ki vodi k opaznemu izboljšanju veljavnih pogodb in ki bo dejansko koristil evropskim 
državljanom, Evropskemu parlamentu kot njihovemu demokratičnemu predstavništvu, in 
institucijam Unije, pa tudi državam članicam, njihovim regijam in lokalnim oblastem in s 
tem Evropski uniji kot celoti; 

 

Izboljšanje v smislu jasnosti glede narave Unije in njenih ciljev 

2. izraža svoje zadovoljstvopozdravlja dejstvo, da osnutek ustave zagotavlja državljanom 
večjo jasnost glede narave Unije in njenih ciljev ter glede odnosov med Unijo in državami 
članicami: 

a) celo vrsto evropskih pogodb bo nadomestil en sam, lažje čitljiv dokument, kjer bodo 
podrobno razloženi cilji Unije ter njene pristojnosti in njihove omejitve; 

b) poudarjena je dvojna legitimnost Unije kot zveze držav in državljanov; 

c) vrednote in cilji Unije ter načela, ki urejajo njeno delovanje in njene odnose z 
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državami članicami bodo jasno opredeljeni, politike Unije pa bodo usmerili k 
potrebam njenih državljanov; 

d) "Evropska skupnost" in "Evropska unija", ki se nejasno prekrivata, se bosta združili v 
eno samo pravno osebo in ustroj; 

e) Evropske listine in njihova terminologija se bodo poenostavile, žargon pa bodo 
nadomestili lažje razumljivi izrazi (npr. evropski zakoni in predpisi se bodo imenovali 
evropska zakonodaja, evropske direktive pa evropska okvirna zakonodaja), zanje se bo 
uporabljalo besedišče, ki bolje opisuje stvarnost; 

f) poudarek na "enotnosti z različnostjo", obveznosti spoštovanja enakosti držav članic 
pred ustavo in tudi njihovih nacionalnih identitet, vsebovanih v njihovem temeljnem 
ustroju, političnem in ustavnem, vključno z regionalno in lokalno samoupravo, 
načelom o prenosu pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki jo nanjo 
prenesejoso ji jih dale države članice), načelom subsidiarnosti in sorazmernosti ter 
sodelovanjem držav članic v sistemu odločanja Unije, jamčijo, da Unija ne bo nikoli 
postala centralizirana, vsemogočna "naddržava"; 

g) priznanje simbolov Unije bo okrepilo zavest njenih državljanov o institucijah Unije in 
njihovem delovanju; 

h) določba o solidarnosti med državami članicami omogoča, da lahko državljani 
pričakujejo, da bodo v primeru terorističnega napada ali naravne nesreče oziroma 
nesreče, ki jo povzroči človek, dobili pomoč iz vseh delov Unije; 

 

Izboljšanje v smislu učinkovitosti Unije 

3. pozdravlja dejstvo, da bodo po začetku veljavnosti Ustave, institucije Unije lahko svoje 
naloge opravljale učinkoviteje zaradi naslednjih izboljšav: 

a) glasovanje po načelu kvalificirane večine se bo v Svetu več uporabljalo kot soglasno 
odločanje, kar je nujno potrebno, da se prepreči zastoje pri sprejemanju odločitev v 
Uniji 25 ali več držav; 

b) predsednik Evropskega sveta bo imel dvoinpolletni mandat, namesto šestmesečnega 
po načelu rotacije; 

c) obseg Komisije se bo zmanjšal; 

d) dve službeni mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo, visoki predstavnik Evropske 
unije za zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose, bosta združeni v enega 
samega evropskega "zunanjega ministra", ki bo lahko govoril v imenu Unije o tistih 
zadevah, o katerih ima ta slednja skupno stališče;  

e) prenos pravne osebe, ki je prvotno pripadala Evropski skupnosti, na Unijo bo povečal 
njene zmožnosti za delovanje na področju mednarodnih odnosov in da postane 
pogodbenica mednarodnih sporazumov; 

f) povečale se bodo zmožnosti Unije za razvoj skupne organizacije na področju 
obrambne politike; 

g) komplet zakonodajnih instrumentov Evropske unije bo bolj omejen, omejeno bo tudi 
število postopkov za njihovo sprejetje, pojasnjena pa bo razlika med zakonodajnimi in 
izvršilnimi instrumenti; 
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h) Unija bo na področju pravosodja in notranjih zadev delovala na podlagi učinkovitejših 
postopkov, kar obeta opazen napredek v zvezi z varnostnimi vprašanji in vprašanji 
priseljevanja;  

i) pri številnih drugih vprašanjih bo možna odločitev, da se uporabi uspešna metoda 
Skupnosti; 

j) več prostora bo za prožne ureditve, kadar ne bodo vse države članice hkrati 
pripravljene ali sposobne storiti nadaljnje korake pri določenih politikah; 

 

Izboljšanje v smislu večje demokratične odgovornosti  

4. pozdravlja dejstvoizraža svoje zadovoljstvo, da bodo imeli državljani s povečanjem 
demokratične odgovornosti večji nadzor nad delovanjem Evropske unije zlasti zaradi 
naslednjih izboljšav: 

a) zakonodajo za celotno Evropsko unijo morajo pred njenim sprejetjem najprej 
pregledati v nacionalnih parlamentih in jo, z nekaj izjemami, dvojno potrditi tako 
nacionalne vlade (v Svetu Evropske unije) kot neposredno izvoljeni Evropski 
parlament – tako zahtevnega parlamentarnega pregleda nima noben drug primerljiv 
ustroj;  

b) nacionalni parlamenti bodo pravočasno prejeli vse predloge Evropske unije, da jih 
bodo lahkoimeli dovolj časa za obravnavali obravnavo s svojimi ministri pred 
zasedanji Sveta, dobili pa bodo tudi pravico, da ugovarjajo osnutkom zakonodaje, če 
menijo, da presegajo pristojnost Evropske unije;  

c) Evropski parlament bo enakopravno s Svetom odločal o obsežni zakonodaji Unije; 

d) predsednika Komisije bo volil Evropski parlament, s čimer se vzpostavi povezava z 
izidi evropskih volitev; 

e) minister za zunanje zadeve, ki ga imenuje Evropski svet v soglasju s predsednikom 
Komisije, bo odgovoren Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu; 

f) nov proračunski postopek bo zahteval, da Svet in Evropski parlament odobrita vse 
izdatke Evropske unije, tako kar pomeni, da se njihov velik del, tako imenovani 
"obvezni izdatki", ne bo več potrjeval z enostranskimi odločitvami Sveta, temveč bodo 
v celoti pod demokratičnim nadzorom; 

g) za Komisijo bo pri njenem izvrševanju prenesenih zakonodajnih pooblastil in 
pooblastil za izvajanje po novem veljal nov sistem skupnega nadzora Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki bo vsakomur od njih omogočal, da prekliče odločitve 
Komisije, ki jim nasprotuje; 

h) seje, na katerih bo Svet obravnaval zakonodajo, bodo odprte za javnost; 

i) za predložitev predlogov za prihodnje spremembe ustave bo pristojen tudi Evropski 
parlament, vsako predlagano spremembo pa mora pregledati konvencija, razen če se 
parlament strinja, da to ni potrebno; 
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Izboljšanje v smislu državljanskih pravic  

5. pozdravlja dejstvoizraža svoje zadovoljstvo, da se bodo državljanske individualne pravice 
posameznikov državljanov okrepile zaradi naslednjih izboljšav: 

a) vse določbe zakonodaje Evropske unije in vsi ukrepi, ki jih sprejmejo ustanove 
Evropske unije ali ki so utemeljeni na zakonodaji Evropske unije, bodo morali 
izpolnjevati standarde temeljnih pravic iz osnutka ustave, kar ne vpliva na pravne rede 
držav članic; 

b) nove določbe bodo spodbujale sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v 
razpravah Unije;  

c) državljani bodo imeli možnost, da predložijo predloge v zvezi z zadevami, za katere 
menijo, da je potreben pravni predpis za uresničevanje ustave; 

d) posamezniki bodo imeli boljše možnosti, da na evropskih sodiščih branijo svoje 
pravice; 

 

Sklepne ugotovitve 

6. potrjuje ustavno pogodbo in poziva države članice, da jo ratificirajo; 

7. verjame, da bo ta ustava zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki bo 
omogočil nadaljnjo nadaljnje širitev širitve in ki je ukrojen za dolgo obdobje trajanjačasa, 
medtem ko je odprt za prilagoditve; 

8. upa, da jo bodo vse države članice Evropske unije ratificirale do sredine leta 2006; 

9. ponavlja svojo zahtevo, da si je treba prizadevati po najboljših močeh, da se evropske 
državljane jasno in nepristransko seznani z vsebino osnutka ustave; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve 
posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom držav članic in bivšim članom 
Konvencije o prihodnosti Evrope ter zagotovi, da službe parlamenta, vključno z njegovimi 
zunanjimi službami, zagotovijo dovolj informacij o ustavi in o stališču Parlamenta do nje. 
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