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OBRAZLOŽITEV 

 
 

"Nisem zagovornik pogostega spreminjanja zakonov in ustav, toda zakoni in postave 
morajo biti v koraku z napredkom človeškega razuma. Ko se ta bolj razvije, ko 

postane bolj prosvetljen, ko se pojavijo nova odkritja, odkrijejo nove resnice in se 
spremenijo način življenja in nazori, se morajo v novih okoliščinah razviti tudi 

postave, da bi bile v korak s časom. Lahko pa tudi zahtevamo, da mož še naprej nosi 
suknjo, ki mu je bila prav kot dečku, ali da civilizirana družba za zmeraj ostane pod 

obliko vladanja svojih prednikov."  
 

Thomas Jefferson 
 

 
 
 
I. Uvod 
 
1. Pred več kot pol stoletja je Schumanova deklaracija spodbudila smel podvig: združitev 
Evropejcev, ki so jih več stoletij razdruževali bratomorni spori, v skupen projekt. 
 
Uspeh je bil odvisen od razrešitve treh poglavitnih vprašanj, s katerimi se je soočala Evropa 
po koncu druge svetovne vojne: kako premagati notranja nesoglasja, ki so botrovala velikim 
razdejanjem na naši celini, kako ponovno priti v ospredje svetovnih dogajanj ter kako ustvariti 
gospodarske pogoje, ki bi zagotovili obstoj stabilne demokratične ureditve. 
 
Zgodovina zadnjih petih desetletij priča o uspešnosti tega projekta. Evropi je uspelo utrditi 
politični sistem, ki temelji na načelih svobode, pluralizma in strpnosti; zgladila je spore z 
državami, s katerimi je bila pred tem nasprotnica, in tako naznanila najdaljši čas miru v novi 
dobi; Evropejcem je zagotovila visoko raven materialne blaginje in socialnega napredka; 
pripomogla je k odpravi železne zavese, ki je ločevala svobodno Evropo od Evrope zatiranih. 
Zaradi vseh teh dosežkov procesa evropskega združevanja pa ne smemo pozabiti njegovih 
pravih ciljev: zagotoviti, da bodo nacionalistični izgredi, ki so resnična bolezen sodobne 
Evrope, le stvar preteklosti; braniti demokracijo kot sistem, ki lahko različnost mnenj 
spremeni v pluralistično družbo; in dati Evropi močen in vpliven glas, s katerim lahko brani 
svoje ideje, vrednote in interese. 
 
Vendar pa Evropa ne sme počivati na starih lovorikah: posvetiti se mora novim izzivom na 
začetku 21. stoletja: vlogi Unije v zvezi z mednarodno politiko, z globalizacijo, s širitvijo, z 
evrom, z notranjo in zunanjo varnostjo naše celine, s terorizmom, z migracijskimi tokovi, z 
izobraževanjem, s tehnološkim napredkom, z rasizmom, s ksenofobijo ali socialno 
izključenostjo. 
 
Od ustanovitve prve Evropske skupnosti (za premog in jeklo: Pariška pogodba z dne 18. 4. 
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1951), ki je združila šest držav Zahodne Evrope, se je izgradnja Skupnosti razširila na 
petindvajset evropskih držav, območje njenega delovanja se je povečalo za nova področja z 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (Euratom) 
(Rimska pogodba z dne 25. 3. 1957) ter kasneje Evropsko unijo (Maastrichtska pogodba z dne 
7. 2. 1992). 
 
2. Evropski parlament je od izvolitve na splošnih volitvah leta 1979 vedno skušal 
demokratizirati delovanje povezave, ki je kasneje postala Evropska unija, in ga narediti 
učinkovitejšega in preglednejšega. Evropski parlament je s sprejetjem prvega osnutka 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije (osnutka, po poročevalcu imenovanega "Spinelli") dne 
14. 2. 1984 začel reforme, ki so si sledile naslednjih dvajset let in dobile svojo podobo v 
Enotnem evropskem aktu, Maastrichtski pogodbi, Amsterdamski pogodbi, Pogodbi iz Nice in 
sedaj v Pogodbi o Ustavi za Evropo. 
 
Evropski parlament je v vsaki od teh faz na pobudo ustavnega odbora – ki je nato leta 1999 
postal odbor za ustavne zadeve – dejavno sodeloval pri pripravah in ocenil rezultate različnih 
medvladnih konferenc. 
 
Od samega začetka reformnega procesa je zagovarjal stališče, da je treba razjasniti in 
izboljšati ustavni temelj Evropske unije. Pod pritiskom zaporednih širitev, ki bi lahko ogrozile 
politično razsežnost povezave, je ta potreba postajala čedalje nujnejša. 
 
                                                 
1 Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska. 
2 Prvim šestim so se pridružile: Danska, Irska in Združeno kraljestvo leta 1973, Grčija leta 1981, Španija in 
Portugalska leta 1986, Avstrija, Finska in Švedska leta 1995, Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, 
Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška leta 2004. 
3 Luksemburška pogodba z dne 17. 2. 1986, ki je začela veljati 1. 7. 1987. 
4 Podpisana 7. 2. 1992, veljati je začela 1. 11. 1993. 
5 Podpisana 2. 10. 1997, veljati je začela 1. 5. 1999. 
6 Podpisana 26. 2. 2001, veljati je začela 1. 2. 2003. 
7 Podpisana bi morala biti 29. 10. 2004 v Rimu, s čimer se bo začelo približno dveletno obdobje ratifikacije. 
8 Navedene so po eni strani pripravljalne resolucije za medvladno konferenco, po drugi strani resolucije, ki 
ocenjujejo rezultat konference. 
- Enotni evropski akt: 
. resolucija z dne 14. 2. 1984: poročilo in osnutek pogodbe Spinelli (UL C 77 z dne 19. 3. 1984, str. 33) 
. resolucije z dne 16. 1. 1986: poročilo Planas (UL C 36 z dne 17. 2. 1986, str. 144) 
 in z dne 17. 4. 1986 (UL C 120 z dne 20. 5. 1986, str. 96) 
- Maastrichtska pogodba 
. resolucije o poročilu D. Martina z dne 
 14. 3. 1990 (UL C 96 z dne 17. 4. 1990, str. 114), 
 11. 7. 1990 (UL C 231 z dne 17. 9. 1990, str. 97) 
 in z dne 22. 11. 1990 (UL C 324 z dne 24. 12. 1990, str. 219) 
. resolucija z dne 7. 4. 1992: poročilo D. Martin (UL C 125 z dne 18. 5. 1992, str. 81) 
- Amsterdamska pogodba 
. resolucije z dne 17. 5. 1995: poročilo D. Martin/Bourlanges (UL C 151 z dne 19. 6. 1995, str. 56) 
 in z dne 13. 3. 1996: poročilo Dury/Maij-Weggen (UL C 96 z dne 1. 4. 1996, str. 77) 
. resolucija z dne 19. 11. 1997: poročilo Méndez de Vigo/Tsatsos (UL C 371 z dne 8. 12. 1997, str. 99) 
- Pogodba iz Nice 
. resolucije o poročilu Dimitrakopoulos/Leinen z dne 18. 11. 1999 (UL C 189 z dne 7. 7. 2000, str. 222), 
 3. 2. 2000 (UL C 309 z dne 27. 10. 2000, str. 85) 
 in z dne 13. 4. 2000 (UL C 40 z dne 7. 2. 2001, str. 409) 
. resolucija z dne 31. 5. 2001: poročilo Méndez de Vigo/Seguro (UL C 47E z dne 21. 2. 2002, str. 108) 



 

PE  6/31  

SL 

Parlament skuša doseči tri ločene, a povezane cilje: 
 
Prvič, Parlament si prizadeva za razjasnitev in, kjer je to potrebno, utrditev pristojnosti in 
obveznosti same Evropske unije. Parlament dosledno zagovarja stališče, da se morajo 
pristojnosti Evropski uniji dodeliti in da jih mora ta izvajati na podlagi "načela 
subsidiarnosti", to pomeni, da mora izpolnjevati tiste obveznosti – vendar izključno tiste 
obveznosti –, ki se lahko s skupnimi politikami izvajajo učinkoviteje, kot če države članice 
delujejo ločeno. 
 
Drugič, Parlament zagovarja stališče, da se morajo obveznosti, ki se izvajajo na evropski 
ravni, izvajati učinkoviteje. Še zlasti je bil kritičen do soglasnega odločanja v Svetu, pri čemer 
je zagovarjal stališče, da pri dogovorjenem skupnem izvajanju politike nima smisla dati vsaki 
od držav, ki je del Evropske unije, moč za preprečitev skupne odločitve. Parlament je prav 
tako zagovarjal stališče, da se ob primernem spremljanju in nadzoru Komisiji da več moči za 
izvrševanje politik, ko so bile te enkrat sprejete. 
 
Tretjič, Parlament je predstavil razloge za večji demokratični nadzor in odgovornost na 
evropski ravni. Tistih pristojnosti, ki so jih nacionalni parlamenti z ratifikacijo Pogodb 
prenesli na Unijo, ne bi smel izvajati samo Svet (tj. državni ministri). Izguba parlamentarnih 
pristojnosti na nacionalni ravni bi se morala nadomestiti z večjimi parlamentarnimi 
pristojnostmi na evropski ravni. 
 
Ob mešanih in očitno nezadovoljivih rezultatih Amsterdamske pogodbe in Pogodbe iz Nice 
glede na izziv podvojitve števila držav članic, vendar tudi z nadaljnjim poglabljanjem Unije, 
je bilo vedno bolj jasno, da metoda revizije pogodb, kakršna se je izvajala, ni mogla več dati 
pravih rešitev za razvoj Evrope. 
 
Evropski parlament je to ugotovitev jasno izrazil že leta 1997 v resoluciji z dne 19. novembra 
(o poročilu Iniga Méndeza de Viga in Dimitrisa Tsatsosa, glej opombo 8 zgoraj), ki je zares 
sprožila politično razmišljanje, ki je leta 1999 na pobudo nemškega predsedstva Sveta 
privedlo do priprave modela Konvencije – ki je bil najprej uporabljen za redakcijo Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije. 
 
3. Potem ko je poskušal v pripravljalni fazi za medvladne konference sodelovati z 
nacionalnimi parlamenti, je bil Evropski parlament prvi, ki je na podlagi precedensa ob 
pripravi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije predlagal sklic Konvencije, ki bi jo 

                                                 
1 Tukaj naj samo opozorimo na rimska "zasedanja" z nacionalnimi parlamenti (Konferenca parlamentov 
Evropske skupnosti od 27. do 30. 11. 1990), medinstitucionalne konference, organizirane vzporedno z 
medvladnimi konferencami o Ekonomski in monetarni uniji ter politični uniji, ki so privedle do Maastrichtske 
pogodbe, sodelovanje predstavnikov Evropskega parlamenta v skupini za razmišljanje, ki je bila pred medvladno 
konferenco v Amsterdamu, nato njihova udeležba pri delu v ožjem pomenu te medvladne konference in nazadnje 
njihova vključitev kot opazovalcev v pripravljalno skupino za medvladno konferenco v Nici. 
2 Zamisel o sprejetju takšne listine, ki je sedaj II. del osnutka Ustave, prihaja od nemškega predsedstva Sveta, ki 
je doseglo, da jo je sprejel Evropski svet v Kölnu 3. in 4. 6. 1999. Tudi način njene priprave je bil sprejet na tem 
Svetu, nato določen na naslednjem srečanju v Tampereju 15. in 16. 10. 1999. Tedaj se je odločilo o oblikovanju 
"tabora" – ki so ga nato poimenovali "Konvencija" –, ki bi združeval štiri sestavne elemente, ki so v Konvenciji 
o prihodnosti Evrope, vendar brez udeležbe držav kandidatk. 
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sestavljali predstavniki voditeljev držav in vlad držav članic, nacionalnih parlamentov, 
Evropskega parlamenta in Komisije ter ki bi se ji kot polnopravni člani pridružili tudi 
predstavniki vlad in parlamentov držav kandidatk. Ta Konvencija je bila pod predsedstvom 
Valéryja Giscarda d'Estainga in podpredsedstvom Giuliana Amata in Jeana-Luca Dehaena 
zadolžena za pripravo predhodnega osnutka Ustave, ki bi se uporabil kot podlaga za delo 
medvladne konference, ki bi sledila Konvenciji. 
 
Uspešna izkušnja Konvencije o Listini o temeljnih pravicah je dejansko odprla pot 
oblikovanju podobne Konvencije za pripravo dela nove medvladne konference. Konvencija o 
Listini je dejansko delovala dobro in dokazala, da je sposobna pripraviti osnutek, ki ga lahko 
odobrijo voditelji držav in vlad. Odprtost in preglednost osnutka ter kakovost izmenjave 
mnenj so tudi olajšale doseganje soglasja, katerega vir je bila najprej možnost vsakogar, da 
izrazi svoje mnenje in nato razume mnenja drugih. 
 
Konvencija o prihodnosti Evrope je potrdila utemeljenost izbire te metode, ker je bila po 
šestnajstih mesecih sposobna pokazati sporazumni dokument, ki je sledil intenzivnim 
razpravam, obogatenim s tesnim dialogom s civilno družbo. 
 
Evropski parlament je zaradi dela odbora za ustavne zadeve močno vplival na vsebino 
osnutka ustavne pogodbe, ki ga je medvladna konferenca spremenila samo v zelo majhnem 
številu točk. Na tej medvladni konferenci se je Evropski parlament tudi prvič v celoti pridružil 
delu s predsednikom Patom Coxom in njegovima dvema predstavnikoma Inigom Méndezom 
de Vigo, ki ga je nato zamenjal Elmar Brok, in Klausom Hänschem. 
 
 
II. Kar prinaša nova ustavna pogodba v primerjavi z veljavnimi pogodbami in torej z 

veljavnim pravnim redom 
                                                                                                                                                         
1 Resolucija z dne 25. 10. 2000 (poročilo Oliviera Duhamela o konstitucionalizaciji pogodb), potrjena z 
resolucijo z dne 31. 5. 2001 (poročilo Méndez de Vigo/Seguro o [oceni] Pogodbe iz Nice in prihodnosti 
Evropske unije). 
2 . Resolucija z dne 16. 3. 2000: poročilo Duff/Voggenhuber o pripravi Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije (UL C 377 z dne 29. 12. 2000, str. 329) 
. Sklep z dne 14. 11. 2000: poročilo Duff/Voggenhuber o odobritvi osnutka Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije (UL C 223 z dne 8. 8. 2001, str. 74) 
. Resolucija z dne 23. 10. 2002: poročilo Duff o učinku Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in 
njenem prihodnjem statusu (UL C 300E z dne 11. 12. 2003, str. 432) 
. Resolucija z dne 29. 11. 2001: poročilo Leinen/Méndez de Vigo o Evropskem svetu v Laekenu in 
prihodnosti Unije (UL C 153 z dne 27. 6. 2002, str. 310(E)) 
. Resolucija z dne 25. 10. 2001: poročilo Poos o reformi Sveta (UL C 112 z dne 9. 5. 2002, str. 317(E)) 
. Resolucija z dne 14. 3. 2002: poročilo Carnero Gonzáles o statusu pravne osebe Evropske unije (UL C 
47 z dne 27. 2. 2003, str. 594 (E)) 
. Resolucija z dne 7. 2. 2002: poročilo Napolitano o odnosih med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti v okviru evropske izgradnje (UL C 284 z dne 21. 11. 2002, str. 322 (E)) 
. Resolucija z dne 16. 5. 2002: poročilo Lamassoure o razmejitvi pristojnosti med Evropsko unijo in 
državami članicami (UL C 180 z dne 31. 7. 2003, str. 493 (E)) 
. Resolucija z dne 17. 12. 2002: poročilo Bourlanges o tipologiji aktov in hierarhiji standardov v 
Evropski uniji (UL C 31 z dne 5. 2. 2004, str. 126) 
. Resolucija z dne 14. 1. 2003: poročilo Napolitano o vlogi regionalnih in lokalnih oblasti v evropski 
izgradnji (UL C 38E z dne 12. 2. 2004, str. 167) 
. Resolucija z dne 24. 9. 2003: o osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo in mnenju Evropskega parlamenta o 
sklicu medvladne konference (UL C 77E z dne 26. 3. 2004, str. 255) 
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Predlagana nova ustava za Evropsko unijo vključuje veliko število pomembnih reform in 
izboljšav sedanje ustave (tj. niz pogodb, ki se prekrivajo in se trenutno uporabljajo kot 
dejanska ustava). Kot takšna je seveda kompromis, ki je v mnogih pogledih previden. Vendar 
je kompromis, ki pelje Evropo naprej in ki je bil oblikovan na podlagi dolgotrajnih javnih in 
pluralističnih razprav v Evropski konvenciji ter ki so ga dokončno izoblikovale in potrdile 
izvoljene vlade vseh petindvajsetih držav članic – od katerih vsaka želi, da to postane 
podlaga, na kateri želijo v Evropi skupaj delati v prihodnje. 
 
1. Ustavna pogodba za Unijo 
 
1.1. Včasih se postavlja vprašanje, ali gre za ustavo ali pogodbo. Treba se je izogniti neplodni 

razpravi o napačnem vprašanju: ni dvoma, da gre formalno za pogodbo, ki bo sprejeta in 
ratificirana po pravilih, ki veljajo za spreminjanje pogodb. Drugače ne more biti. Vendar 
ta pogodba zaradi svoje narave in vsebine vzpostavlja resnično ustavo.  

 
1.2. Ustavna pogodba določa naravo, vrednote in načela, ki vodijo dejavnost Evropske unije 

(EU), opisuje pristojnosti Unije; vzpostavlja njene institucije, predstavlja postopke 
odločanja, natančno določa akte; opredeljuje pravice državljanov v odnosu do EU; 
predvideva pravila za svojo revizijo itd. To je vloga ustave: določiti pogoje in meje 
izvajanja oblasti v okviru političnega subjekta in jamčiti pravice državljanov.  

 
1.3. To je bilo v glavnih delih že v sedanjih pogodbah: Unija je že imela svojo Ustavo, ki jo je 

bilo mogoče izpeljati iz pogodb, ki so jo izoblikovale, tako kot ima svojo vsak drug 
politični subjekt. Ko jih poenostavimo, jim damo razumljivejšo strukturo in podelimo 
posebej slovesen značaj, naredimo pomemben korak k razjasnitvi sistema, da v očeh 
državljana postane bolj pregleden in razumljiv.  

 
1.4. S tega vidika in v nasprotju s tem, česar se nekateri bojijo, dati Uniji Ustavo nikakor ne 

pomeni stopiti na pot graditve centralizirane "naddržave", ki bi pomenila neizogiben 
konec nacionalnih držav in nepopravljivo spremenila naravo Evropske unije (veliko je 
mednarodnih organizacij, katerih ustanovitvena pogodba se upravičeno imenuje ustava, 
kot so Mednarodna organizacija dela (ILO), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
ali manjkrat omenjena Svetovna poštna zveza (UPU)). Nasprotno je tako zasnovana 
Ustava Unije celo uradno jamstvo za države članice in državljane zoper morebitne 
zablode dejavnosti Skupnosti.  

 
1.5. Upravičeno lahko zagovarjamo mnenje, da je treba v precejšnji meri ponovno pregledati 

III. del ustavne pogodbe, da veliko njenih določb v resnici ni ustavnih, da so preveč 
podrobne in zapletene in ne bi smele biti v pravi ustavi. Vendar to ni bilo del naloge, ki je 
bila zaupana Konvenciji. Poenostavitev je očitna: vse določbe so bile zbrane v enem 
samem vsebinsko skladnem in urejenem dokumentu in že samo branje I. in II. dela, ki 
združujeta bolj strogo "ustavne" vidike, daje državljanu dovolj jasen in preprost pregled 
nad celoto politične stvarnosti Unije in njenih pravic. 

 
1.6. Zaradi dolžine III. dela so se pojavile kritike, da je Ustava, denimo, v primerjavi z ustavo 

Združenih držav veliko preveč natančna in zapletena. To pa zaradi tega, ker III. del, tako 
kot prejšnje pogodbe, za vsako področje politik podrobno določa cilje delovanja EU in ga 
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s tem omejuje. Ustanove EU na nobenem področju politik nimajo "bianko čeka", ki bi 
jim omogočil neomejeno delovanje.  

 
 
2. En sam subjekt: Evropska unija 
 
2.1. Zelo pomemben napredek pri preglednosti in razumljivosti evropske stvarnosti za 

državljane sta združitev različnih pogodb v en sam dokument in prehod od zelo zapletene 
stvarnosti z različnimi subjekti, ki se pokrivajo (Evropska unija, Evropska skupnost), k 
enemu samemu subjektu, Evropski uniji, ki je (enotna) pravna oseba na mednarodni 
ravni, kar bo povečalo učinkovitost in prepoznavnost dejavnosti Unije na tem področju. 
To spremlja odprava strukture treh stebrov [skupna zunanja in varnostna politika (SZVP), 
pravosodje in notranje zadeve (PNZ) in Skupnost], združenih v enotnem telesu Unije z 
enim samim ustavnim okvirom in posplošitvijo metode Skupnosti, razen tega, da so pri 
skupni zunanji in varnostni politiki (vključno z obrambo) predvideni posebni postopki 
odločanja, kot to zahteva posebna narava tega področja. 

 
Torej, z Ustavo imamo eno samo pogodbo, en sam subjekt: Evropsko unijo. 

 
2.2. Ustava na vidnem mestu v členu I-8 potrjuje simbole Unije, namreč njeno zastavo (krog z 

dvanajstimi zlatimi zvezdami na modrem ozadju), himno (Beethovnova Oda radosti), 
geslo (Združeni v različnosti), valuto (evro) in dan Evrope (9. maj), ki državljanom 
omogočajo, da jo bolje prepoznajo in da se krepi njihov občutek skupne usode. 

 
 
3. Jasna opredelitev vrednot, načel in ciljev Unije 
 

Ustava se značilno začne s členi, ki opredeljujejo naravo, vrednote in načela, na katerih 
temelji Unija, in tudi cilje, ki naj bi jih uresničevala s svojo dejavnostjo. 

 
3.1. Člen, s katerim se začne Ustava, poudarja dvojno legitimnost Unije, saj odraža voljo 

državljanov in držav Evrope. Ustava zavrača ideje preteklosti in podpira opredelitev 
državljanov ter tako postavlja v ospredje posameznika, moške in ženske, ki imajo 
svoje pravice in dolžnosti ter so prek državljanstva države članice tudi državljani 
Unije, zaradi česar uživajo dodatne pravice, ki jih pridobijo z evropskim 
državljanstvom. 

 

                                                 
1 Pripomnimo, da Ustava ne zadeva pogodbe Euratom, čeprav protokol o spremembi pogodbe Euratom 
spreminja nekatere njene določbe, da bi se ujemale z ustavnim besedilom. 
Poleg tega je treba upoštevati, da ustanovno pogodbo dopolnjuje zmešnjavo povzročajoče število protokolov, 
prilog in izjav. Dejansko gre za 36 protokolov (od katerih jih je bilo 29 že veljavnih, denimo schengenski, 
medtem ko jih je 8 novih in zadevajo področja, kot so vloga nacionalnih parlamentov, načela subsidiarnosti in 
proporcionalnosti, prehodne določbe, ki se nanašajo na institucije, organizirano stalno sodelovanje na področju 
obrambe itd.), 2 prilogi (že obstoječi, ki zadevata seznam kmetijskih pridelkov ter seznam držav in čezmorskih 
ozemelj) in 46 izjav. Formalno morajo te protokole ratificirati tudi vse države članice in imajo enako pravno moč 
kot ustanovna pogodba. Nasprotno pa izjave niso pravno obvezujoče in ni potrebno, da jih ratificirajo države 
članice.  
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V členu 1 Ustave so določena ustanovna načela procesa evropskega združevanja: 
države članice prenesejo na Unijo pristojnosti za doseganje skupnih ciljev. Na 
evropski ravni usklajuje Unija politike, s katerimi si države članice prizadevajo, da bi 
dosegle te cilje; pristojnosti, ki so prenesene nanjo, izvajajo institucije Unije.  
Unija se hkrati zavezuje, da bo spoštovala nacionalno identiteto držav, to je gradnik 
notranjepolitične strukture. 
 Unija tako dokazuje svoje spoštovanje odločitev, ki jih lahko sprejme vsaka država 
članica v zvezi z geografsko razdelitvijo pristojnosti – od določitve svojih meja do 
regionalne in lokalne avtonomije – z ohranjanjem javnega reda in z varovanjem 
nacionalne varnosti. Ustava končno določa načelo lojalnega sodelovanja med Unijo in 
državami članicami za doseganje skupnih ciljev. 

 
Ustavni temelji Evropske unije morajo imeti trdno podlago: od tega so namreč odvisne 
vrednote, ki podkrepijo in vodijo vsa dejanja institucij Unije. 

  
3.2. Glede na drugi člen Ustave so vrednote, na katerih temelji vsa evropska zgradba, 

človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, človekove 
pravice, vključno s pravicami oseb, ki pripadajo manjšinam. Te vrednote so poleg tega 
referenčno merilo za prihodnje pristope in lahko temelj za uporabo sankcij za države 
članice, ki jih grobo in vztrajno kršijo. 

 
Unija poleg teh vrednot temelji na načelih, ki usmerjajo njeno delovanje: pluralizmu, 
nediskriminaciji, strpnosti, pravici, solidarnosti in enakosti med ženskami in moškimi. 

  
Nazadnje Unija uresničuje politične cilje, ki utemeljujejo njen obstoj. Ti cilji so na kratko 
mir, uveljavljanje njenih vrednot in blaginja narodov. Konkretno podobo dobijo v tretjem 
členu Ustave s političnimi, gospodarskimi in socialnimi cilji na notranji ravni Unije in na 
ravni zunanjih odnosov.  

  
Unija tako na notranji ravni svojim državljanom zagotavlja prostor svobode, varnosti in 
pravice ter notranji trg, ki temelji na svobodni in pošteni konkurenci. Prizadeva si za 
trajnostni razvoj Evrope na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, za 
zelo konkurenčno tržno gospodarstvo, ki vodi v polno zaposlenost in socialni napredek, 
za visoko raven varstva in izboljšanja kakovosti okolja. Pospešuje znanstveni in 
tehnološki napredek. Nazadnje, bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji, 
pospešuje pravičnost in socialno varstvo, enakost med moškimi in ženskami, solidarnost 
med generacijami in varstvo otrokovih pravic. Spodbuja gospodarsko, socialno in 
teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. Spoštuje bogato kulturno in 
jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. 

  
Unija na mednarodni ravni prispeva k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, 
solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju med narodi. Prispeva k prosti in pravični 
trgovini, odpravi revščine in varstvu človekovih pravic, predvsem pravic otrok, ter tudi k 
spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti Ustanovne listine Združenih narodov. 

  
Ti cilji sestavljajo osnovni politični program, ki je vir oblikovanja Unije. Njena naloga je, 
da te cilje uresničuje z ustreznimi sredstvi ob uporabi pristojnosti, dodeljenih v Ustavi. 
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Vrednote in načela so torej etični temelj Unije, oblikovan zlasti v Listini o temeljnih 
pravicah, vključeni v II. del Ustave. Cilji, ki so ji dodeljeni, utemeljujejo obstoj Unije in 
so razlog, zakaj so se države članice odločile ustanoviti Unijo. Eni in drugi vodijo vsako 
njeno dejavnost. Čeprav vrednote, načela in cilji, opredeljeni v teh členih, niso 
popolnoma novi, nekateri med njimi niso bili nikoli jasno izraženi in niso bili nikoli 
predmet kodifikacije in sistematizacije. To mora narediti Ustava. Gre za pomemben 
korak, s katerim se daje državljanom jasen in zelo simboličen vpogled v pomen Unije. 

 
3.3. V zvezi s tem poudarimo, da se je medvladna konferenca praktično omejila na to, da je 

pri tem vprašanju sledila besedilu Konvencije in uvedla samo majhne spremembe, s 
katerimi se Evropski parlament zlahka strinja: vrednotam se dodajo pravice oseb, ki 
pripadajo manjšinam, enakost med ženskami in moškimi se vpiše kot načelo, med cilje 
Unije se poleg "tržnega gospodarstva, visoko konkurenčnega in usmerjenega v polno 
zaposlenost in socialni napredek" vključi "monetarna stabilnost". 

 
 
4. Državljani v središču evropske izgradnje: vključitev Listine o temeljnih pravicah v 

Ustavo 
 
4.1. Vključitev Listine o temeljnih pravicah v II. del Ustave pomeni polno priznanje, da so 

državljani v središču evropske izgradnje. Listina dobi s to vključitvijo zavezujočo pravno 
moč, ki tako pravno povezuje po eni strani evropske institucije, ki delujejo v okviru 
svojih pristojnosti, in po drugi strani države članice, vendar samo v obsegu, v katerem 
nastopajo kot izvršiteljice prava Skupnosti. Gre torej za dodatno jamstvo, ponujeno 
državljanom v odnosu do Unije.  

 
To nikakor ne pomeni izpodbijanje varstva temeljnih pravic, ki jih vsaka nacionalna 
ustava zagotavlja svojim državljanom v odnosu do njihove države, niti prikrito dodelitev 
novih pristojnosti Uniji, ki bi lahko po mnenju nekaterih s tem državam članicam 
vsiljevala smernice na področju gospodarske in socialne politike. V zvezi s tem je 
posebno jasna potrditev v Ustavi, da Listina ne širi področja uporabe prava Skupnosti 
onkraj pristojnosti Unije, ne ustvarja nobene nove pristojnosti niti nobene nove naloge za 
Unijo in ne spreminja pristojnosti in nalog, dodeljenih v Ustavi (člen II-111).  

 
Vendar je medvladna konferenca zaradi strahu nekaterih držav članic glede možnih 
posledic socialnih in gospodarskih pravic, priznanih v Listini, uvedla še dodatna jamstva 
poleg tistih, ki jih je Konvencija že potrdila zoper morebitne prekoračitve. Dvomimo 
lahko o pravni nujnosti te poteze, za katero se zdi, da ne pozna pojmovnih razlik, ki so 
trdno usidrane v evropski ustavni doktrini, vendar se jo lahko sprejme, ker ne izpodbija 
pravnega učinka Listine. 

 
4.2. Treba si je zapomniti, da pravice, navedene v Listini, na splošno ustrezajo skupnemu 

temelju temeljnih pravic, ki jih je Unija že priznavala in ki so izvirale iz ustavnih tradicij 
držav članic ali Evropske konvencije o človekovih pravicah. Predvsem gre za to, da se te 
pravice izrazi natančno in na državljanu dosegljiv način ter da se jasno potrdi, da jih mora 
Unija spoštovati. To lahko samo prispeva h krepitvi vezi med državljani in Unijo.  

 
4.3. Vključitev Listine v Ustavo je napovedana takoj na začetku Ustave pod samostojnim 
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naslovom, posvečenem temeljnim pravicam in državljanstvu Unije. Dodatni korak na poti 
varstva temeljnih pravic na ravni Unije je določba Ustave, da mora Unija pristopiti k 
Evropski konvenciji o človekovih pravicah (katere del so vse države članice), kot je to 
Evropski parlament že dolgo predlagal. To se bo doseglo s sporazumom s Svetom 
Evrope. Odločitev o sklenitvi tega sporazuma se mora sprejeti s kvalificirano večino po 
odobritvi Evropskega parlamenta. 

 
4.4. Poleg tega lahko navedemo druge vidike Ustave, ki krepijo pravice državljanov do 

udeležbe v evropskem političnem procesu (kot ljudska zakonodajna pobuda ali 
državljanska pobuda: člen I-47(4)) ali prispevajo k izboljšanju pravnega varstva njihovih 
pravic z lajšanjem dostopa do Sodišča Evropskih skupnosti. 

 
Evropski parlament lahko samo izrazi zadovoljstvo nad temi pomembnimi koraki, da se 
iz Unije naredi resnično zvezo držav in državljanov. 

 
 
5. Jasna in razumljiva razmejitev pristojnosti Unije  
 
5.1. Eno najpomembnejših vprašanj, na katero je moral odgovoriti novi ustavni dokument, je 

"kdo dela kaj" v Evropi. Ta razjasnitev je nujno potrebna, da bi državljanom omogočili 
dobro dojemanje političnih odgovornosti na evropski ravni. Ponudila bo tudi dodatno 
jamstvo vsem tistim, ki se bojijo pretiranega vmešavanja Unije. 

 
5.2. Zato Ustava opredeljuje pristojnosti Unije, ki so razdeljene v tri različne skupine, katerih 

zakonit pravni status in stopnja vmešavanja Skupnosti se razlikujeta: izključne 
pristojnosti Unije; pristojnosti, ki si jih deli z državami članicami; in podporni ali 
dopolnilni ukrepi ukrepov držav članic. Skupna zunanja in varnostna politika ter 
usklajevanje gospodarskih in zaposlitvenih politik si zaradi posebne narave zaslužita 
posebne določbe, ki niso vključene v to tridelno klasifikacijo (glej Prilogo 1).  

 
Ta opredelitev pristojnosti Unije upošteva osnovno načelo dodelitve pristojnosti, kar 
pomeni, da Unija razpolaga samo s pristojnostmi, ki so ji jih države članice dodelile v 
Ustavi, da bi dosegla v njej postavljene cilje. To načelo samo po sebi preprečuje pojav 
kakršne koli centralizirane naddržave, ker pomeni, da pristojnosti pripadajo državam, 
razen če jih prenesejo na Unijo.  

 
5.3. Ustava ne povečuje pristojnosti Unije: nekatere "nove" pristojnosti, ki so bile točno 

določene, ustrezajo predvsem področjem, na katerih je Unija nastopala že prek člena 308 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, vendar Ustava zanje ponuja boljšo 
opredelitev. Dejansko spremembe, uvedene v III. del, na splošno ustrezajo potrebi po 
prilagoditvi njegovih določb novim postopkom odločanja in novim pravnim sredstvom, 
vzpostavljenim v I. delu. 

 
5.4. Ustava poleg tega krepi obveznost Unije, da spoštuje načeli subsidiarnosti in 

proporcionalnosti pri izvajanju svojih pristojnosti, za katere morajo sicer že jamčiti vlade 
na ravni Sveta in Evropski parlament. Čeprav določitev teh načel v Ustavi ustreza 
opredelitvi v veljavnih pogodbah, protokol o načelih subsidiarnosti in proporcionalnosti 
predvideva nove mehanizme za zagotavljanje spoštovanja teh načel, zlasti z občutno 



 

PR\542869SL.doc 13/31 PE 347.119 

 SL 

krepitvijo vloge nacionalnih parlamentov.  
 
5.5. Ti pridobijo predvsem pravico do pravočasne obveščenosti o vseh zakonodajnih 

predlogih Komisije, ki morajo biti utemeljeni z vidika subsidiarnosti in proporcionalnosti. 
Zato so sposobni bolje izvajati pravice, ki jih imajo na nacionalni ravni, zlasti pa se 
poveča njihova sposobnost vplivati na dejavnost njihove vlade na ravni Sveta ministrov. 
Nacionalni parlamenti lahko poleg tega, kar zadeva subsidiarnost, v roku šestih tednov po 
sporočilu predloga institucijam Unije, ki jih morajo upoštevati, neposredno pošljejo 
utemeljena mnenja z razlogi, zaradi katerih menijo, da predlog ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Mehanizem, imenovan mehanizem "zgodnjega opozarjanja", obvezuje 
celo Komisijo, da ponovno pregleda svoj predlog, če tretjina nacionalnih parlamentov 
meni, da predlog ne spoštuje načela subsidiarnosti. 

 
Nazadnje ta protokol predvideva tudi možnost, da države članice v imenu svojega 
nacionalnega parlamenta ali enega od njegovih domov (če nacionalni pravni red to 
omogoča) vložijo pritožbo na Sodišče Evropskih skupnosti zoper zakonodajni akt zaradi 
kršenja načela subsidiarnosti. Tudi Odbor regij pridobi pravico do vložitve takšnih 
pritožb zoper zakonodajne akte, za sprejetje katerih Ustava predvideva posvetovanje z 
njim.  

 
Ti mehanizmi so dodatna jamstva zoper morebitno nepremišljeno izvajanje pristojnosti 
Unije in močno prispevajo k poglabljanju demokratičnega nadzora nad zakonodajo 
Skupnosti. 

 
5.6. Čeprav je res, da je treba, zato da bi imeli popoln okvir posebnega načina izvajanja teh 

pristojnosti, to opredelitev združiti s posebnimi določbami III. dela Ustave, je tudi res, da 
evropski državljan lahko že samo po branju I. dela dobi dovolj jasno predstavo o tem, kdo 
dela kaj v Evropi. To je nesporno izboljšanje preglednosti. 

 
5.7. Kot pozitivno lahko poudarimo tudi, da Ustava zagotavlja potrebno prožnost sistema s 

klavzulo, podobno tisti iz sedanjega člena 308, ki v primeru potrebe dovoljuje Svetu, da 
sprejme ukrepe na področjih, kjer Unija nima pristojnosti. Ta klavzula o prožnosti daje 
državam članicam vsa jamstva: soglasno odločanje, uporaba samo za uresničevanje 
ciljev, navedenih v Ustavi; postopek njene izvedbe je bolj demokratičen, ker je podvržen 
odobritvi Evropskega parlamenta in mora biti pravočasno sporočen nacionalnim 
parlamentom, preden je odločitev sprejeta. 

 
 
6. Prenovljen institucionalni okvir za močnejšo, bolj demokratično in preglednejšo Unijo 
 

Eno bistvenih vprašanj, ki jih je Ustava morala urediti, je bilo vprašanje prilagoditve 
institucij Unije, da bi jim omogočili, da bi bile kos novemu položaju po širitvi. 
Institucionalna organizacija Unije v glavnem namreč še naprej temelji na istih strukturah 
kot zadnjih skoraj petdeset let, medtem ko ima veliko več nalog in se je število njenih 
članic s 6 povečalo na 25. Glavna institucionalna vprašanja so kljub zaporednim 
medvladnim konferencam ostala odprta in rešitve iz Nice niso zadovoljile nekaterih izmed 
tistih, ki so se o njih pogajali. Evropski parlament ni nehal opozarjati javnega mnenja in 
voditeljev držav članic o potrebi temeljite institucionalne reforme, ki bi Uniji dala 
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učinkovite, demokratične in pregledne institucije ter hkrati ohranila institucionalno 
ravnovesje in metodo Skupnosti: Komisija, ki predlaga, Evropski parlament in Svet, ki 
odločata, Sodišče Evropskih skupnosti, ki jamči uporabo sprejetih zakonov. 

 
6.1. Evropski parlament 
 

(1) Ustava precej krepi vlogo Evropskega parlamenta, edine evropske institucije, ki 
neposredno predstavlja državljane: 

 
- njegova vloga sozakonodajalca je v celoti priznana s posplošitvijo sedanjega 

soodločanja, ki je povzdignjeno na raven običajnega zakonodajnega postopka, 
vendar tudi s krepitvijo njegove udeležbe v posebnih zakonodajnih postopkih. 
Odslej bodo imeli državljani jasno predstavo, da evropski zakon sprejmeta dom, ki 
jih zastopa, ter tudi dom, ki zastopa države; hkrati postane splošno tudi pravilo 
soglasje Evropskega parlamenta na področju mednarodnih sporazumov; 

 
- pridobi pravico do pobude za revizijo Ustave in sodeluje v postopku prek 

Konvencije (poleg tega je nujno potrebno njegovo soglasje, da se Svet lahko odloči, 
da ne bo sklical Konvencije); 

 
- njegova pooblastila pri proračunu, ki si jih enakopravno deli s Svetom, sedaj 

vključujejo vse izdatke Unije; 
 
- njegove naloge političnega nadzora so poglobljene, zlasti z izvolitvijo predsednika 

Komisije; 
 
- več zelo pomembnih odločitev v življenju Unije, ki so bile do sedaj v izključni 

pristojnosti Sveta, je odslej podvrženih tudi odobritvi Evropskega parlamenta: 
odločitev o začetku okrepljenega sodelovanja; uporaba klavzule o prožnosti, ki 
Uniji omogoča sprejetje ukrepov, ki niso predvideni v Ustavi, da bi dosegla cilje, ki 
ji jih le-ta predpisuje; odločitev o uporabi splošnih "mostov" za prehod od soglasja 
na kvalificirano večino ali od posebnih zakonodajnih postopkov na običajni 
zakonodajni postopek; nekatere določbe, ki omogočajo razširitev področja uporabe 
pravnih podlag, predvidenih v Ustavi, ter tiste, ki so povezane z Evropskim 
tožilstvom ali pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah; 

 
- Evropski parlament pridobi splošno pravico, da se ga obvesti in se z njim posvetuje 

tudi v skupni zunanji in varnostni politiki, kjer nima pooblastil za odločanje.  
 
(2) Na koncu lahko rečemo, da kljub nekaterim področjem, kjer bi lahko šli dlje, 

Evropski parlament sedaj "soodloča" na skoraj vseh področjih politike Skupnosti. V 
bistvu gre za uresničitev temeljnega pojma dvojne legitimnosti Unije kot zveze držav 
in državljanov. Ustava tako nesporno pomeni pomembno poglobitev demokratične 
razsežnosti Unije.  

 
(3) Število članov Evropskega parlamenta je omejeno na 750. Ustava ne predvideva, da 

sedeže razdeli država članica, temveč na pobudo Evropskega parlamenta in po 
njegovi odobritvi nalaga Evropskemu svetu, da pred volitvami leta 2009 odloči o tej 
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delitvi na podlagi načela "sorazmerno padajoče" zastopanosti z najnižjim pragom 6 
sedežev in najvišjim 96 sedežev na državo članico (Konvencija je predlagala 4 kot 
najnižji prag in nobenega najvišjega). Gre za rešitev, ki omogoča lažje prilagajanje 
prihodnjemu razvoju Unije ob ohranitvi interesov vsake države članice.  

 
6.2. Evropski svet 
 

Evropski svet je priznan kot samostojna institucija, ki daje politični zagon, saj Ustava 
izrecno omenja, da ne izvaja zakonodajnih nalog. Pomembna novost Ustave je odprava 
krožnega predsedstva in njegova nadomestitev s predsednikom, ki ga izvolijo člani 
Evropskega sveta za obdobje dveh let in pol in ki je lahko enkrat ponovno izvoljen. 
Skrbel bo za pripravo in vodenje dela Evropskega sveta in tudi za zunanje zastopanje 
Unije, da bi izboljšali prepoznavnost, kontinuiteto in skladnost zastopanja Unije na 
notranji in zunanji ravni. Namen določb je, da se zagotovi, da predsednik Evropskega 
sveta ne izvaja izvršilnih nalog, in da se preprečijo morebitni spori s predsednikom 
Komisije ali ministrom za zunanje zadeve. Samo praksa bo pokazala, ali te določbe 
zadostujejo. 

 
6.3. Svet 
 

(1) Ključno vprašanje je povezano s postopkom glasovanja v Svetu, kadar ta odloča s 
kvalificirano večino. Neuspeh vrha v Bruslju decembra 2003 so deloma povzročila 
razhajanja med državami članicami glede tega vprašanja. Para uno de los ponentes, 
la introducción del criterio de población en la distribución de escanos al Parlamento 
Europeo y en las votaciones en el Consejo de Ministros no garantizaba un sistema 
equilibrado, y se mostraba partidario del sistema de ponderación de votos para el 
Consejo. Pero desde el informe Dimitrakopoulos-Leinen, el Parlamento Europeo 
había optado, con una gran mayoría, por el sistema de doble mayoría. Evropski 
parlament je od začetka medvladne konference vztrajal, da je zanj sprejemljiva 
rešitev, da se ohrani načelo dvojne večine držav članic in prebivalstva, da bi jasno 
prišla do izraza dvojna legitimnost, ki izraža zgradbo Unije kot zvezo držav in 
državljanov, in da nov postopek bolj olajšuje sprejemanje odločitev kot sistem, 
sprejet v Pogodbi iz Nice. 

 
(2) Nazadnje je bil sprejet sistem dvojne večine, ki ga je predlagala Konvencija, namesto 

sistema ponderiranja glasov. Kljub dvigu pragov, ki jih je predlagala Konvencija 
(55 % držav namesto 50 % in 65 % prebivalstva namesto 60 %), lahko upoštevamo 
tudi, da novi sistem olajšuje sprejemanje odločitev, ker je sistem ponderiranja v 
veliko kombinacijah zahteval dosti višje pragove prebivalstva za sprejem odločitve 
in ker je zahteva po najmanj štirih državah članicah za obstoj manjšine, ki lahko 
prepreči sprejetje odločitve, velikokrat opazno znižala prag 65 %. 

                                                 
1 Čeprav lahko vloga, dodeljena Evropskemu svetu na področju "varnostne zavore" glede nekaterih sklepov o 
socialni varnosti in sodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, privede do tega, da se, če že ne izvaja neposredno 
zakonodajnih nalog (ne sodeluje pri sprejemanju standardov), vsaj skoraj odločilno vmešava v potek 
zakonodajnega postopka) – glej točki 9.1.(5) in 9.2.(7) spodaj. 
2 Dejstvo, da je medvladna konferenca uvedla zahtevo po negativnem glasovanju najmanj 4 držav članic za 
sestavo manjšine, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, dejansko pomeni, da se lahko v določenih okoliščinah 
sprejme odločitev z veliko manj kot 62 % prebivalstva, kar je bil prag, določen v Nici za merilo o prebivalstvu: 
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(3) Nasprotno je napredek glede preglednosti in prepoznavnosti sistema še precej 

nezadovoljiv ... Seveda je veliko lažje razumeti logiko dvojne večine kot vsako 
ponderiranje glasov; vendar tvegamo, da bi državljani razumeli pragove kot zelo 
poljubne; in predvsem dodajanje dopolnilnih meril močno zmanjšuje koristi 
poenostavljanja in razumevanja sistema.  

 
(4) Čeprav obžalujemo opustitev kompromisa, ki ga je pripravila Konvencija, je treba 

opozoriti, da je bila zadnja rešitev dobljena po ogorčenem boju med državami 
članicami, katerega predmet je včasih povzročil nekaj osuplosti: prištevanje ali 
odštevanje odstotnih točk v relativni teži vsake države članice v sistemu glasovanja 
je zasenčilo dejstvo, da se razpravlja o političnih stvarnostih in da so koalicije med 
državami članicami spremenljive in popolnoma naključne – kolikokrat je odločitev 
pokazala razdor med vsemi "velikimi" državami na eni strani in vsemi "majhnimi" 
državami na drugi strani? Pogosto je bil isti ukrep hkrati povezan s protislovnimi 
cilji, kot je ohranitev lastnih možnosti preprečitve sprejetja odločitve in želja po 
zmanjšanju iste možnosti za druge … In predvsem se je med razpravo pozabljalo, da 
je dinamika pogajanja Skupnosti takšna, da se zelo redko glasuje. Ker je politična 
stvarnost takšna, kakršna je, lahko Evropski parlament vendarle sprejme sporazum, 
ki so ga dosegli voditelji držav in vlad, ne da bi skrival svoje obžalovanje. 

 
(5) Kakršna koli bo metoda odločanja, biti mora uporabna. Od tod pomembnost 

vprašanja področja uporabe glasovanja s kvalificirano večino. Ustava dosega 
pomemben napredek na tem področju: našteli smo okrog 45 novih primerov 
glasovanja s kvalificirano večino na različnih področjih. Nasprotno se še vedno 

                                                                                                                                                         
tako bo odločitev, ki bi ji nasprotovale Nemčija, Francija in Italija, kljub temu sprejeta, čeprav bi predstavljala 
samo okrog 55 % prebivalstva, kajti te 3 države ne morejo sestavljati manjšine, ki lahko prepreči sprejetje 
odločitve, čeprav same predstavljajo malo manj kot 45 % prebivalstva Unije (na podlagi sedanjih 25-ih držav 
članic). Poleg tega je treba upoštevati, da različne možne kombinacije, da bi dosegli prag ponderiranih glasov, 
potrebnih za kvalificirano večino, pomenijo, da je bil v veliko primerih zahtevani odstotek prebivalstva dosti 
večji od teh vrednosti.  
Po drugi strani lahko upamo, da dvig pragov držav članic v praksi ne bo imel zelo velikega negativnega učinka. 
55 % namesto 50 % v Uniji 25 držav namreč pomeni 14 držav članic namesto 13. Nasprotno bo manjšino, ki 
lahko prepreči sprejetje odločitve, sestavljalo 12 držav namesto 13. V praksi morebitno povečano tveganje 
preprečitve sprejetja odločitve zaradi tega povečanja gotovo ni zelo veliko. Dejansko se predpostavka o 
odločitvi, ki se sprejme, ko so države članice razdeljene v dva nasprotna, skoraj enaka bloka, v praksi nikoli ne 
uresniči. Kar zadeva dodatno zahtevo medvladne konference, da večina vključuje najmanj 15 držav članic, 
moramo poudariti, da nima pomena, ko bo Unijo sestavljalo 27 držav članic, kar se bo verjetno zgodilo leta 
2009, ko bo začel veljati novi sistem (v Uniji 27-ih držav je 55 % vsekakor enako 15-im državam članicam). 
1 Opozoriti moramo tudi, da se je medvladna konferenca poleg dveh korektivnih meril, omenjenih v dokumentu 
(najmanj 4 države za oblikovanje manjšine, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, in najmanj 15 držav za sprejetje 
odločitve), sporazumela tudi o vrsti kompromisa iz Ioannine, revidiranem za prehodno obdobje: če člani Sveta, 
ki zastopajo najmanj 3 države članice ali 3 države na ravni prebivalstva, potrebne za preprečitev sprejetja 
odločitve, nasprotujejo, da Svet sprejme akt s kvalificirano večino, Svet nadaljuje razpravo o tej temi, da bi v 
razumnem roku dosegel širše soglasje. Ta sporazum je formaliziran v osnutku odločitve, ki ga je Evropski svet 
potrdil. Ta odločitev bo ostala veljavna najmanj do leta 2014, ko jo bo Evropski svet lahko razveljavil. 
Poleg tega je treba tudi opozoriti, da Ustava predvideva, da se, kadar se ne zahteva pobuda Komisije ali kadar se 
odločitev ne sprejme na pobudo ministra za zunanje zadeve, zahtevana kvalificirana večina okrepi: 72 % držav 
članic (namesto 2/3, kot je predlagala Konvencija), ki združujejo najmanj 65 % prebivalstva (namesto 60 %, kot 
je predlagala Konvencija). 
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zahteva soglasje v 70 % primerov (glej Prilogo IV). Čeprav lahko splošno gibanje 
ocenimo kot zelo pozitivno, lahko vendarle obžalujemo, da se v nekaterih primerih ni 
šlo dlje ali da je medvladna konferenca nazadovala v primerjavi s predlogi, ki so bili 
predmet dobro premišljenega soglasja v Konvenciji (najočitnejši primer je povezan z 
večletnim finančnim okvirom). 

 
(6) Drugo pomembno izboljšanje, ki ga je Ustava uvedla glede preglednosti, je določba, 

da morajo biti seje različnih sestav Sveta razdeljene na dva dela glede na to, ali gre 
za zakonodajno funkcijo ali za druge funkcije, pri čemer mora biti zasedanje Sveta 
javno, kadar razpravlja ali glasuje o zakonodajnih aktih. Čeprav moramo obžalovati, 
da države članice niso upoštevale predloga Konvencije o oblikovanju pravega 
samostojnega zakonodajnega Sveta, za kar se je Evropski parlament zelo zavzemal, 
lahko menimo, da se je ohranil bistveni vidik tega predloga, ki je zagotavljanje 
obveščanja javnosti o zakonodajni dejavnosti Sveta in njene preglednosti. 

 
(7) Glavna novost na ravni sestav in delovanja Sveta je oblikovanje samostojnega sveta 

za zunanje zadeve, ki mu bo predsedoval minister za zunanje zadeve. Skupaj s 
svetom za splošne zadeve gre za edini dve sestavi Sveta, ki ju predvideva Ustava, ki 
prepušča Evropskemu svetu, da s kvalificirano večino odloči o ustanovitvi drugih 
sestav. Prizadevanja za spremembo sedanjega sistema krožnega predsedstva Sveta, 
tako da bi zagotovili večjo prepoznavnost in tudi doslednost in povezanost njegovega 
dela, so dala nekoliko mešane rezultate. Države članice se namreč niso pridružile 
predlogu Konvencije in nazadnje ohranile načelo enake menjave znotraj sistema 
skupinskega predsedstva, določenega s sklepom Evropskega sveta, ki odloča s 
kvalificirano večino, za katerega ne moremo predvideti resničnih koristi.  

 
6.4. Komisija 
 

(1) Drugo institucionalno vprašanje, o katerem sta razpravljali Konvencija in medvladna 
konferenca, je bila sestava Komisije. Nazadnje sprejeta rešitev, ki je bila odložena, se 
oddaljuje od predloga Konvencije, vendar bolje ustreza politični stvarnosti in jo 
lahko razumemo kot pozitivno: omogoča upoštevanje želje novih držav članic, da bi 
bile v prvih letih po pristopu zastopane v Komisiji, hkrati pa v še razumnem roku 
(2014) predvideva nujno potrebno zmanjšanje števila komisarjev (na 2/3 števila 
držav članic, kar bi celo pri 27-ih državah pomenilo zmanjšanje sedanjega števila 
komisarjev). Ta rešitev, ki temelji na sistemu menjave, ki ohranja enakost med 
državami članicami, torej omogoča, da velikost Komisije ostane v sprejemljivih 
mejah. Pogostnost obdobja, ko vsaka država članica ne bo imenovala komisarja, bo 
enkrat na tri mandate. 

 
(2) Ustava prinaša pomemben napredek pri imenovanju predsednika Komisije, ki ga 

odslej na predlog Evropskega sveta izvoli Evropski parlament, ki odloča s 
kvalificirano večino. To je dodaten korak k političnemu legitimiranju Komisije, 
predvsem ker je Evropski svet dolžan upoštevati volitve v Evropski parlament. 
Pozneje celotno Komisijo, predsednika, ministra za zunanje zadeve, ki je imenovan 
po posebnem postopku (glej spodaj), in komisarje, ki jih Svet izbere po dogovoru z 
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imenovanim predsednikom, kot kolegij z glasovanjem potrdi Evropski parlament. 
 

(3) Ugotavljamo tudi okrepitev vloge predsednika Komisije, zlasti v zvezi z notranjo 
organizacijo Komisije in pravico zahtevati odstop komisarja, kar povečuje njeno 
učinkovitost. 

 
6.5. Minister za zunanje zadeve 
 

(1) Ena glavnih institucionalnih novosti Ustave je oblikovanje položaja ministra za 
zunanje zadeve Unije (ki v enem položaju združuje sedanja položaja visokega 
predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in komisarja, odgovornega za 
zunanje odnose), ki ustreza cilju, da bi zagotovili doslednost in prepoznavnost 
celotne zunanje dejavnosti Unije. Minister ima dvojno institucionalno funkcijo: 
zadolžen je za vodenje skupne zunanje in varnostne politike Unije in zato predseduje 
svetu za zunanje zadeve, predstavlja predloge in zagotavlja izvajanje odločitev Sveta; 
hkrati je podpredsednik Komisije, ki prevzema odgovornosti te institucije v zunanjih 
odnosih in usklajuje vse vidike zunanje dejavnosti Unije. Pomagala mu bo evropska 
služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo združevala osebje Komisije, generalnega 
sekretariata Sveta in nacionalnih diplomatskih služb in ki bo ustanovljena z 
odločitvijo Sveta po mnenju Evropskega parlamenta in odobritvi Komisije. 

 
(2) Je torej član Komisije, vendar ima poseben status, ki se kaže v postopkih njegovega 

imenovanja in možnega odstopa: s soglasjem predsednika Komisije ga imenuje 
Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino; Evropski svet ga lahko odstavi po 
istem postopku in minister odstopi, če predsednik Komisije to zahteva od njega. Kot 
član Komisije je odvisen od glasovanja Evropskega parlamenta o imenovanju 
kolegija in skupnemu odstopu, če Evropski parlament sprejme nezaupnico.  

 
(3) Te določbe v bistvenem delu ustrezajo tistemu, kar je Evropski parlament že dolgo 

zagovarjal: minister bo namreč lahko okrepil medsebojno povezanost in učinkovitost 
mednarodne dejavnosti Unije, spodbujal pojav resnične skupne zunanje politike, 
izboljšal prepoznavnost Unije na mednarodni ravni, ker ji bo dal "obraz". Trojna 
politična odgovornost ministra do Evropskega parlamenta, Sveta in predsednika 
Evropske komisije je pozitivna. Vendar pa so možni morebitni spori med ministrom 
in predsednikom Komisije ali predsednikom Evropskega sveta in zaradi hibridnega 
statusa se lahko znajde v zadregi glede lojalnosti med Svetom in Komisijo. 

 
6.6. Sodišče Evropske unije 
 

Ustava krepi vlogo sodne oblasti Unije, ki jo imenuje "Sodišče Evropske unije", ki ga 
sestavljajo "Evropsko sodišče", "Visoko sodišče" in morebitna "specializirana sodišča", 

                                                 
1 Pripomnimo, da medvladna konferenca ni sledila predlogu Konvencije o tem, da bi vlada vsake države članice 
predstavila seznam treh imen, med katerimi bi predsednik izbral komisarja, ki ga predlaga ta država članica. 
Poleg tega lahko obžalujemo, da medvladna konferenca ni ohranila predloga Komisije, da se imenovanje 
Komisije konča s politično zelo simboličnim glasovanjem Evropskega parlamenta, in da je dodala še eno fazo 
postopku, ki se torej konča tako, da Komisijo imenuje Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino. 
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ki se lahko ustanovijo z evropskim zakonom. Čeprav ni velikih sprememb v sestavi in 
organizaciji Evropskega sodišča in Visokega sodišča, kar zadeva postopek imenovanja 
sodnikov in javnih pravobranilcev, opažamo uvedbo predhodne faze: preden države 
članice imenujejo kandidate, ki jih določijo vlade, jih zasliši odbor, zadolžen za 
ocenjevanje primernosti kandidatov za izvajanje njihovih nalog.  

 
Akti Evropskega sveta in agencij bodo odslej podvrženi sodni presoji zakonitosti. Pogoji 
dopustnosti pritožb fizičnih in pravnih oseb zoper uredbene akte so lažji. Akti, sprejeti na 
področju sodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja, so lahko 
v celoti predmet sodnega postopka, razen kar zadeva nadzor veljavnosti in sorazmernosti 
policijskih operacij in tudi izpolnjevanje obveznosti držav članic na področju vzdrževanja 
javnega reda in miru ter varovanja notranje varnosti. Nazadnje, čeprav akti, sprejeti na 
področju skupne zunanje in varnostne politike, ne morejo biti predmet takšne pritožbe, je 
sodišče vseeno pristojno za razsojanje o zakonitosti evropskih odločitev, ki predvidevajo 
omejevalne ukrepe zoper fizične in pravne osebe. 
 

6.7. Druge institucije in posvetovalni organi 
 

(1) Določbe o Evropski centralni banki (povzdignjeno na raven institucije Unije) in 
Računskem sodišču ostajajo skoraj nespremenjene. Pripomnimo samo, da člane 
izvršilnega odbora banke odslej imenuje Svet, ki odloča s kvalificirano večino in ne 
več soglasno. 

 
(2) Pri Odboru regij in Ekonomsko-socialnem odboru skoraj ni sprememb. Vendar 

pripomnimo, da Odbor regij pridobi pravico, da zaradi kršitve načela subsidiarnosti 
sproži pravni postopek zoper zakonodajne akte, za katere Ustava predvideva 
posvetovanje z njim. 

 
* * * 

 
Tako lahko zaključimo, da kljub nekaterim vidikom, za katere ne moremo vnaprej oceniti 
učinkovitosti predlaganih sprememb, Ustava pojasnjuje in krepi sposobnost institucij ter 
hkrati ohranja "metodo Skupnosti" in institucionalno ravnovesje, kar mora Uniji 
omogočiti, da se odzove na nov položaj, ki je nastal zaradi širitve, in se uveljavi v 
mednarodnih okvirih. 

 
 
7. Akti in postopki: doslednejši, natančnejši in razumljivejši sistem 
 
7.1. Ustava dosega pomemben napredek pri poenostavljanju in racionalizaciji postopkov 

odločanja in instrumentov ukrepanja. Pridobitve, kar zadeva učinkovitost postopkov, 
njihovo demokratično legitimnost in preglednost, so očitne. Celo spremembe 
terminologije so velike, zato da bi državljanu omogočili boljše razumevanje tega, kdo 
odloča o čem v Uniji in kako.  

 

                                                 
1 Ki ga Evropski parlament in Svet sprejmeta po običajnem zakonodajnem postopku, bodisi na predlog Komisije 
in po posvetovanju s Sodiščem, bodisi na zahtevo Sodišča in po posvetovanju s Komisijo.  
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7.2. Tipologija pravnih instrumentov je poenostavljena in razjasnjena: potrjenih je šest vrst 
pravnih sredstev: zakon, okvirni zakon, uredba, sklep, priporočilo in mnenje. Gre za 
preproste, jasne izraze in oznaka evropski/evropska, dodana vsaki od teh vrst, bo 
državljanu omogočila razumeti, za kaj gre, ker imajo ti izrazi ustreznico v terminologiji, 
ki se uporablja v večini držav članic (zakon je normativni akt, ki izhaja iz parlamenta, 
uredba je normativni akt izvršilnega organa), s čimer se končuje dosedanja terminološka 
nejasnost in nenatančnost. 

 
7.3. Ustava vzpostavlja tudi jasno hierarhijo standardov. Jasno je izražena prevlada 

zakonodajnih aktov nad izvršilnimi. Komisija je priznana kot evropski izvršilni organ, 
katerega naloga je sprejemati ukrepe, potrebne za izvajanje zakonodajnih aktov na 
evropski ravni, saj Svet le izjemoma opravlja izvršilne naloge, ko Ustava to izrecno 
določa ali ko zakonodajni akti to podrobno določajo in pravilno utemeljujejo. 

 
7.4. Oblikovanje skupine uredb, sprejetih na podlagi prenesene pristojnosti, ki jih je 

zakonodajna oblast (Evropski parlament in Svet) zaupala Komisiji, bo lahko izboljšalo 
učinkovitost dejavnosti Unije, ker omogoča, da je zakonodajalec oproščen strokovnih 
podrobnosti, ki jih je izvršilni organ sposoben hitreje in ustrezneje obravnavati; 
oblikovanje spremljajo nujno potrebna jamstva nadzora, ki ga izvaja zakonodajna oblast 
(prek mehanizma, imenovanega "call-back"), pri čemer je zagotovljeno popolno 
sorazmerje med Evropskim parlamentom in Svetom. 

 
7.5. Novi zakonodajni postopki: Ustava jasno postavlja v ospredje običajni zakonodajni 

postopek (ki ustreza sedanjemu soodločanju), gre za glavni zakonodajni postopek, druge 
vrste postopkov so zasnovane kot izjeme, ki jih mora Ustava izrecno predvidevati. Za ta 
postopek sta značilna pobuda Komisije (razen v nekaterih zadevah na področju območja 
svobode, varnosti in pravice, kjer si jo deli z najmanj 1/4 držav članic) in soodločanje 
Evropskega parlamenta in Sveta (nekaj majhnih sprememb, vnesenih v stari postopek 
soodločanja, skuša poudariti popolno enakost med tema dvema institucijama), pri čemer 
Svet odloča s kvalificirano večino. 

 
7.6. Področje uporabe običajnega zakonodajnega postopka se je občutno povečalo: približno 

petdeset novih pravnih podlag (s katerimi jih je skupaj 87), med katerimi so nekatere 
izredno pomembne, na primer tiste, ki zadevajo območje svobode, varnosti in pravice, 
kmetijsko in ribiško politiko, evropski raziskovalni prostor ali opredelitev izvršilnih 
pooblastil (ki jih je doslej urejal okvirni zakon o "komitologiji"), ali sedanja "finančna 
uredba" (glej Prilogo II). Svet na vseh teh področjih ne more več odločati sam, temveč 
samo v soglasju z Evropskim parlamentom. 

 
7.7. Posebni zakonodajni postopki, v katerih ena od institucij sprejme akt s sodelovanjem 

druge institucije – ki lahko sega od odobritve do navadnega mnenja –, so žal še vedno 
preveč številni in v nekaterih primerih lahko razumemo izbiro te vrste postopka samo kot 
rezultat popuščanja na pogajanjih medvladne konference. Imamo tri primere zakonov 

                                                 
1 Dejansko lahko vsaka veja zakonodajne oblasti v vsakem trenutku prekliče prenos pristojnosti; poleg tega 
lahko uredba, ki se sprejme na podlagi prenesene pristojnosti in ki jo načrtuje Komisija, začne veljati samo, če v 
roku, predvidenem v zakonu/okvirnem zakonu, ki odobri prenos pristojnosti, nobena od teh dveh institucij temu 
ne nasprotuje.  



 

PR\542869SL.doc 21/31 PE 347.119 

 SL 

Evropskega parlamenta, ki se sprejmejo z odobritvijo Sveta. Primerov zakonov Sveta je 
28. Zakon o letnem proračunu je predmet posebnega postopka skupnega odločanja 
Evropskega parlamenta in Sveta (glej spodaj točko 8). 

 
7.8. Kljub tem izjemam je gotovo, da Ustava prinaša jasen napredek na področju učinkovitosti 

in demokratične legitimnosti evropske zakonodaje. Ta napredek poleg tega spremlja 
podoben napredek glede sprejemanja mednarodnih sporazumov, ki jih sklene Unija, 
zaradi širitve uporabe postopka glasovanja s kvalificirano večino v Svetu in zahteve po 
odobritvi Evropskega parlamenta (na primer, kar zadeva sporazume, ki vzpostavljajo 
skupno trgovinsko politiko). 

 
 
8. Finance Unije 
 
8.1. Eno od vprašanj, ki je povzročilo največ razprav v Konvenciji in medvladni konferenci, 

je bilo vprašanje reforme sistema financ Unije, zlasti proračunskega postopka. Šlo je za 
vzpostavitev sistema, ki bi v prihodnje omogočil ustrezno, pregledno in demokratično 
financiranje Unije, predvsem pa bi utrdil moč Evropskega parlamenta kot veje 
proračunskega organa, tako da bi mu podelil odločilno besedo pri celotnem proračunu 
Unije, tudi pri odhodkih, ki so bili do sedaj uvrščeni med "obvezne", kakršni so, denimo, 
odhodki skupne kmetijske in ribiške politike. Dokončni rezultat, četudi v splošnem 
pozitiven, je nekoliko spremenila medvladna konferenca, ki ni v celoti sledila predlogom 
Konvencije. 

 
8.2. Konvencija je predlagala preprost in uravnotežen "tristopenjski" model: 

 
- Svet bi še naprej soglasno določal (z naknadno pridobljeno privolitvijo držav članic 

glede na njihova ustavna pravila) bistvene elemente in zgornjo mejo lastnih sredstev3;  
 
- Evropski parlament in Svet bi skupaj določala finančne perspektive, katerim bi se z 

določitvijo večletnega finančnega okvira podelil ustavni značaj (Svet bi od prvega 
finančnega okvira po začetku veljavnosti Ustave odločal s kvalificirano večino);  

 
- obe instituciji bi skupaj določali letni proračun: po prvi obravnavi v vsaki od institucij, 

ki bi lahko privedla do sklica spravnega odbora, bi v primeru nesoglasja odločal 
Parlament, če bi imel zelo veliko večino, sicer bi prevladalo stališče Sveta. 

 
8.3. To bi pomenilo, da bi države članice ohranile bistven vpliv pri določanju zgornje meje in 

narave prihodkov Unije, da bi se obe veji proračunskega organa morali sporazumeti o 

                                                 
1 Zakon, ki določa status evropskih poslancev, zakon, ki določa status evropskega varuha človekovih pravic, in 
zakon, ki določa podrobna pravila uresničevanja pravice do preiskave (ki jo mora tudi odobriti Komisija) – glej 
Prilogo III.  
2 Svet v 22-ih primerih odloča soglasno (v 5-ih primerih z odobritvijo Evropskega parlamenta, v 17-ih z 
navadnim mnenjem), v 6-ih primerih odloča s kvalificirano večino (v 1-em primeru z odobritvijo Evropskega 
parlamenta, v 5-ih z navadnim mnenjem) – glej Prilogo III. 
3 Ustava predvideva zakon Sveta, o katerem Parlament lahko poda edino svoje mnenje. Nasprotno pa je 
Konvencija predlagala, da se ukrepi za izvajanje sistema lastnih sredstev sprejmejo z zakonom Sveta, po 
pridobitvi privolitve Parlamenta, sprejetem s kvalificirano večino.  
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načrtovanju odhodkov in da bi Evropski parlament v primeru nesoglasja glede letnega 
proračuna lahko imel zadnjo besedo pri celotnih odhodkih (razlikovanje med obveznimi 
in neobveznimi odhodki je odpravljeno), vedno do zgornje meje finančnega okvira. V 
praksi sta bili tako obe instituciji močno spodbujeni k usklajevanju.  

 
 
8.4. Dobršen del držav članic je izrazil pomisleke glede takšnega uravnoteženega sistema in 

med celotno medvladno konferenco smo prisostvovali predstavitvam predlogov, ki so 
izražali resne pomisleke glede trenutnih pooblastil Evropskega parlamenta na tem 
področju in ogrožali idejo finančne demokracije v Uniji. Predvsem zaradi prizadevanj 
predstavnikov Evropskega parlamenta ter italijanskega in irskega predsedstva je bilo 
mogoče doseči kompromis, ki kljub vsemu ohranja pravice Parlamenta na tem področju: 

 
- predlogi Konvencije so se ohranili na ravni lastnih sredstev;  
 
- finančni okvir morata vedno sprejeti obe instituciji, vendar bo Svet odločal soglasno, 

dokler Evropski svet soglasno ne odloči, da Svet lahko odloča s kvalificirano večino;  
 
- Evropski parlament in Svet morata skupaj sprejeti tudi letni proračun, vendar se bo 

moral v primeru nesoglasja postopek začeti znova, z novim osnutkom proračuna, ki ga 
predstavi Komisija.  

 
8.5. S takšno rešitvijo se ohrani bistvo proračunskih pristojnosti Evropskega parlamenta, ki se 

mu zaradi odpravljenega razlikovanja med obveznimi in neobveznimi odhodki priznava 
odločilna beseda pri celotnem proračunu. Vendar ohranitev soglasja pri sprejemanju 
večletnega finančnega okvira resno zapleta prihodnja pogajanja na tem področju in slabi 
spodbujanje proračunskega sodelovanja med institucijami, ki ga predvideva predlog 
Konvencije.  

 
 
9. Napredek pri področnih politikah 
 

Tretji del Ustave o "Politikah in delovanju Unije", ki ga sestavlja 322 členov, je 
najobsežnejši. Skoraj v celoti vsebuje določbe, ki so že del sedanjih pogodb in ki so 
povezane z opredelitvijo in izvajanjem področnih politik ter predvsem s pravnimi 
podlagami za delovanje Unije na vsakem od področij. Pri tem lahko ugotovimo, da bi bilo 
mogoče mnoge od teh določb poenostaviti ali prilagoditi spremembam, ki so se prijele, 
odkar so bile napisane. Vendar v resnici pooblastilo, ki ga je Evropski svet podelil 
Konvenciji, ne omogoča spreminjanja temeljev teh določb. 
 
Tako so spremembe, uvedene v III. delu, predvsem posledica izbir na ravni I. dela ustavne 
pogodbe glede ukinitve "stebrov", pristojnosti Unije, institucij, postopkov odločanja in 
pravnih sredstev. Prav zato so spremembe, razen pri primerih z območja svobode, varnosti 
in pravice (okvirno, nekdanji "tretji steber") ter zunanjih odnosov, predvsem skupne 
zunanje in varnostne politike, kjer so spremembe najobčutljivejše, na drugih področnih 
politikah povezane predvsem z veljavnimi postopki in razdelitvijo pravnih temeljev na 
zakonodajne in nezakonodajne akte. To lahko ob upoštevanju pozitivne narave prej 
analiziranih sprememb že samo po sebi zagotavlja večjo učinkovitost, demokratično 
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legitimnost in preglednost pri delovanju Unije. Sicer pa bomo priča uvedbi začetnega 
poglavja, v katerem bodo zbrane "horizontalne določbe", ki so prečno povezane z vsemi 
politikami. Preučili bomo glavne vidike teh sprememb, da bi ugotovili, ali Uniji 
omogočajo učinkovitejše in bolj demokratično delovanje na področjih, o katerih se govori.  

 
9.1. Območje svobode, varnosti in pravice 
 

(1) Pri notranjih politikah Ustava prav na območju svobode, varnosti in pravice s 
posplošitvijo običajnega zakonodajnega postopka in glasovanja s kvalificirano 
večino1 uvaja največ novosti, predvsem z odpravo stebrne strukture in vključitvijo 
sodelovanja v kazenskopravnih zadevah in policijskega sodelovanja (kar je doslej 
izhajalo še iz "tretjega stebra") v logiko Skupnosti. In to kljub temu da so se ohranile 
nekatere institucionalne posebnosti: opredelitev strateških usmeritev zakonodajnega 
in operativnega načrtovanja, ki jo je Evropski svet (in torej na podlagi soglasja) 
izvedel brez pridružitve Evropskega parlamenta; delitev zakonodajne pobude med 
Komisijo in četrtino držav članic (in ne več eno samo članico kot doslej) v 
pravosodnem sodelovanju pri kazenskih zadevah in policijskem sodelovanju; 
okrepljena vloga nacionalnih parlamentov, predvsem pri nadzoru nad upoštevanjem 
načela subsidiarnosti (četrtina namesto tretjine nacionalnih parlamentov za sprožitev 
zgodnjega preplaha). 

 
(2) Cilji politik na tem področju so pojasnjeni, njihova opredelitev pa je poglobljena. 

Delovanje Unije na tem področju je izrecno podrejeno temeljnim pravicam. Dostop 
do pravice je potrjen kot splošni cilj. Vzajemno priznavanje različnih sistemov in 
približevanje zakonodaj sta dve vzporedni sredstvi uresničevanja politik.  

 
Politike o azilu, priseljevanju, nadzoru meja in vizumih veljajo za skupne politike 
Unije, ki jih vodijo načela solidarnosti in pravične porazdelitve odgovornosti med 
države članice. 

 
Predvsem zaradi uporabe običajnega zakonodajnega postopka Ustava prav tako 
vzpostavlja pomemben napredek pri pravosodnem civilnem in kazenskem 
sodelovanju in tudi pri policijskem sodelovanju. 

 
(3) Tako je pravosodno civilno sodelovanje razširjeno na vse zadeve s čezmejnimi 

posledicami in temelji na vzajemnem priznavanju sodnih in zunajsodnih odločitev, 
pri tem pa se za morebitne ukrepe približevanja zakonodaj uporablja običajni 
zakonodajni postopek, razen v zadevah družinskega prava, kjer velja pravilo soglasja 
(zakon Sveta z navadnim mnenjem Evropskega parlamenta). Vendar pa lahko Svet 
sam soglasno odloči, da običajni zakonodajni postopek razširi na določene vidike 
družinskega prava s čezmejnimi posledicami. 

 
(4) Največja novost v pravosodnem kazenskem sodelovanju je, da je običajni 

zakonodajni postopek (kvalificirana večina) predviden za približevanje zakonodaj na 

                                                 
1 Ustava ne postavlja pod vprašaj posebnega položaja Združenega kraljestva, Irske in Danske v zvezi z 
območjem svobode, varnosti in pravice, kot je opredeljen v več obstoječih protokolih, ki so bili prilagojeni 
novemu ustavnemu besedilu.  
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procesnem področju (minimalna pravila za omogočanje vzajemnega priznavanja 
sodb in sodnih odločb itd.) in v kazenskem materialnem pravu: minimalna pravila za 
opredelitev nekaterih težkih kriminalnih dejanj s čezmejnimi posledicami, naštetimi 
v Ustavi, in tudi kazni. Ustava prav tako predvideva, da lahko Svet na podlagi 
soglasja določi še druga področja kazenskega postopka in tudi druga področja 
kriminala, pri katerih se lahko uporablja običajni kazenski postopek.  

 
Takšna sprememba je povzročila močan odpor nekaterih držav članic, kljub 
zagotovilu, da mora evropska zakonodaja na tem področju upoštevati temeljne vidike 
sodnih sistemov držav članic. Tako je medvladna konferenca, da bi omogočila 
dosego sporazuma, predvidela mehanizem "zasilne zavore", s katero se državam 
članicam, ki se na tem področju srečujejo s težavami, omogoči dodelitev potrebnih 
zagotovil, ne da bi se zato povsem onemogočile razvojne možnosti: če torej država 
članica meni, da zakonodajni predlog škoduje "temeljnim vidikom njenega sodnega 
sistema", lahko zahteva, da se zadevo predloži Evropskemu svetu. Za nadaljevanje 
postopka lahko Evropski svet v roku štirih mesecev zadevo predloži Svetu ali 
zahteva, da Komisija ali skupina držav, ki so oblikovale pobudo, predstavi nov 
zakonodajni predlog. Če Evropski svet v štirih mesecih ne sprejme omenjene 
odločitve ali če nov zakonodajni postopek, uveden na njegovo zahtevo, ni uresničen 
v roku dvanajstih mesecev, se na željo tretjine držav članic avtomatično okrepi 
sodelovanje na tem področju. 

 
(5) Evropski parlament lahko izrazi tudi zadovoljstvo zaradi dejstva, da je medvladna 

konferenca sprejela predlog Konvencije o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva, 
pristojnega za boj proti kršitvam, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije, in ta 
bo lahko kljub močnemu nasprotovanju več delegacij preganjal odgovorne za kršitve. 
Kljub vsemu pa Ustava za potrditev evropskega zakona o njegovem oblikovanju 
predvideva soglasje po pridobitvi privolitve Evropskega parlamenta. Vendar pa je s 
"povezovalno" klavzulo na podlagi evropskega sklepa, ki ga po pridobljeni privolitvi 
Evropskega parlamenta soglasno sprejme Svet, predvidena razširitev pristojnosti 
evropskega javnega tožilstva na boj proti hudim oblikam kriminala s čezmejnimi 
posledicami. 

 
(6) Navsezadnje se pri policijskem sodelovanju srečujemo tudi z uvedbo običajnega 

zakonodajnega postopka, čeprav pri operativnem sodelovanju in posredovanju 
pristojnih oblasti države članice na ozemlju druge države še naprej velja pravilo 
soglasja. 

 
9.2. Druge notranje politike 
 

(1) Nad uvedbo nekaterih novih pravnih podlag, ki ustrezajo nekaterim "novim" – ali 
bolje opredeljenim – pristojnostim v I. delu, so spremembe, ki jih Ustava uvaja na 
ravni drugih področnih politik, predvsem posledica potrditve soodločanja (in torej 
glasovanja s kvalificirano večino) kot običajnega zakonodajnega postopka in 
"razdelitve" na novo opredeljenih zakonodajnih in nezakonodajnih aktov. 

 
(2) Med najobčutnejšimi spremembami bomo zasledili spremembe, povezane s 

kmetijsko in ribiško politiko: običajni zakonodajni postopek se bo uporabljal za 
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sprejemanje zakonodajnih aktov, ki določajo pravila za skupno organizacijo 
kmetijskih trgov in tudi druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne 
kmetijske in ribiške politike (trenutno ima Evropski parlament samo posvetovalno 
pravico). To pomeni, da bo oblikovanje glavnih usmeritev skupne kmetijske in 
ribiške politike postalo zadeva, o kateri bo odločal tudi Parlament, in tako ne bo več 
prepuščena izključno kmetijskim ministrom. Nasprotno pa določanje cen, 
prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter tudi dodeljevanje ribolovnih pravic 
izhajata iz nezakonodajnih aktov in na podlagi pravilnikov ali evropskih sklepov 
pripadata Svetu. 

 
(3) K politiki raziskav in tehnološkega razvoja je dodano novo področje vesoljska 

politika. Okvirni raziskovalni program, odslej evropski zakon, bo sprejet s 
kvalificirano večino. Hkrati se bo na podlagi zakonov, sprejetih po običajnem 
zakonodajnem postopku, vzpostavil evropski raziskovalni prostor, znotraj katerega 
bo mogoč prost pretok raziskovalcev, znanstvenega znanja in tehnologij. Evropski 
vesoljski program bo lahko sprejet z zakonom ali okvirnim zakonom. Poudarimo, da 
so nekateri predlogi na medvladni konferenci vsebovali pomisleke glede ohranitve 
zakonodajnih pravic Evropskega parlamenta na tem področju.  

 
(4) Novo poglavje o energetiki si med drugimi cilji prizadeva za zagotovitev delovanja 

trga energetike in zanesljivost oskrbe z energijo ter tudi za uveljavljanje energetske 
učinkovitosti in razvijanje obnovljivih energij. Vendar je medvladna konferenca 
omejila delovanje Unije, ki ne bo mogla vplivati na pravico države članice, da določa 
pogoje za izkoriščanje svojih virov energije, svojo izbiro med različnimi viri energije 
in strukturo svoje oskrbe z energijo. Sicer pa, če sta običajni zakonodajni postopek in 
glasovanje s kvalificirano večino na tem področju pravilo, je medvladna konferenca 
predvidela, da se mora vsak davčni ukrep po posvetovanju s Parlamentom sprejeti na 
podlagi soglasno sprejetega zakona Sveta. 

 
(5) V javnem zdravju je šla medvladna konferenca nekoliko dlje od Konvencije in pri 

boju proti "velikim čezmejnim nadlogam" med podporne ukrepe Unije uvrstila 
nadzor, alarmiranje in boj proti resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje. Unija 
mora med drugim določiti ukrepe za določitev visokih standardov kakovosti in 
varnosti za zdravila ter tudi ukrepe za varovanje javnega zdravja, kar zadeva tobak in 
alkohol. Poudarimo, da Ustava natančno določa, da se pri delovanju Unije na tem 
področju upoštevajo obveznosti držav članic glede določanja njihovih zdravstvenih 
politik, mednje pa spadata zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe 
ter tudi dodeljevanje odobrenih sredstev. 

 
(6) Obžalujemo lahko, da dokončno sprejeto besedilo ne potrjuje pomembnejših 

sprememb v socialni politiki, zlasti kar zadeva razširitev kvalificirane večine (brez 
sprememb v primerjavi s trenutnim stanjem). Vendar pa bi bilo neprimerno trditi, da 
Ustava kakorkoli nazaduje na socialnem področju. Nasprotno, opazimo lahko 
določen napredek:  

 
- priznanje "polne zaposlitve" in "socialnega napredka" med cilji Unije, potrjenimi na 

začetku Ustave; 
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- uvedba horizontalne "socialne klavzule" na začetku III. dela, po kateri mora Unija 
pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik upoštevati zahteve, povezane z "visoko 
stopnjo zaposlovanja" in "zagotavljanjem ustreznega socialnega varstva", "bojem 
proti socialni izključenosti" ter tudi z "visoko stopnjo izobraževanja, usposabljanja 
in varovanja zdravja ljudi"; 

 
- oblikovanje pravne podlage, ki bi omogočila priznanje in ohranitev služb splošnega 

ekonomskega interesa;  
 
- jasno priznanje na ravni I. dela vloge "socialnih partnerjev" in zlasti tristranskega 

socialnega vrha za rast in zaposlovanje, ki prispeva k socialnemu dialogu. 
 

Sicer pa ne smemo pozabiti, da je vključitev Listine o temeljnih pravicah v Ustavo 
polno priznanje v njej potrjenih socialnih pravic v pravnem redu Skupnosti. 

 
(7) Navsezadnje bomo priča, da se bo običajni zakonodajni postopek uporabljal pri 

ukrepih socialne zaščite, katerih namen je pravica do storitev za zaposlene in 
samozaposlene delavce migrante. To bo povezano s še eno "zasilno zavoro": ko 
država članica meni, da bi takšni ukrepi lahko prizadeli "temeljne vidike njenega 
sistema socialnega varstva, predvsem uporabo, njegove stroške ali finančno 
strukturo, ali bi ogrozili njegovo finančno ravnovesje", lahko zahteva, da se zadevo 
predloži Evropskemu svetu (zaradi česar se odloži zakonodajni postopek). Evropski 
svet mora v štirih mesecih bodisi zadevo za nadaljevanje postopka prepustiti Svetu 
bodisi zahtevati, da Komisija predstavi nov predlog (kljub vsemu Ustava ne govori o 
posledicah morebitnega neukrepanja Sveta). 

 
(8) Hkrati se tudi ugotavlja, da Ustava ne prinaša sprememb pri obdavčevanju, in 

splošno pravilo pri tej zadevi tako ostaja soglasje: Medvladna konferenca ni obdržala 
niti prehodov (precej omejenih) k običajnemu zakonodajnemu postopku (in torej h 
kvalificirani večini), ki jih je Konvencija predlagala glede ukrepov upravnega 
sodelovanja in boja proti nezakoniti davčni utaji in goljufiji (ob soglasni potrditvi 
Sveta, da predlagani ukrepi izhajajo iz teh zadev).  

 
(9) Drugo področje, ki je bilo v središču razprav, vendar so spremembe v zvezi z njim 

precej skromne, je odgovorna ekonomska politika. Vendar pa je treba poudariti 
potrditev na ravni pristojnosti Unije pri usklajevanju ekonomskih politik in 
zaposlovanja (čeprav je medvladna konferenca spremenila besedilo Konvencije, da 
bi poudarila dejstvo, da države članice usklajujejo svoje politike glede na podrobna 
pravila, določena v Uniji) in utrditev določb držav članic, katerih valuta je evro: 
sklep Sveta o sprejetju evra v državah članicah (ki ga je predlagala Komisija), 
denimo, je uresničljiv le na predhodno priporočilo kvalificirane večine držav članic, 
katerih valuta je že evro.  

 
Sicer pa so podrobna pravila o delovanju Evro skupine navedena v priloženem 
protokolu. Medvladna konferenca je prav tako sprejela izjavo o Paktu o stabilnosti in 
rasti. Pakt je izšel iz težavnih razprav med nekaterimi delegacijami, ki so vodile k 
sprejetju določenih sprememb besedila Konvencije, te pa se izražajo zlasti z 
zmanjšano predlagano vlogo Komisije pri postopku za čezmerne primanjkljaje 
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(priporočila, ki jih je Svet naslovil na zadevno državo članico in se morajo sprejeti na 
podlagi preprostega priporočila Komisije, kot je trenutna praksa, in ne na podlagi 
predloga, kot je to predlagala Konvencija).  

 
9.3. Skupna zunanja in varnostna politika  
 

(1) Zunanji odnosi so se prav tako temeljito spremenili, vendar bolj na institucionalni 
ravni kot pri postopkih odločanja. Ustava je z uvedbo ministra za zunanje zadeve 
(prim. zgoraj, točka 6.5.) z "dvojno institucionalno vlogo", zadolženega za vodenje 
skupne zunanje in varnostne politike ter usklajevanje vseh zunanjih odnosov Unije, v 
posebni funkciji združila vsa področja zunanjepolitičnega delovanja Unije.  

 
Kar zadeva skupno zunanjo in varnostno politiko, ki ostaja glavno področje 
medvladnega delovanja, na katerem ima odločilno vlogo Evropski svet, še naprej 
velja pravilo soglasja, kvalificirana večina pa se uporablja samo pri izvajanju sklepov 
Evropskega sveta (ali predlogov, ki jih na zahtevo Evropskega sveta predstavi 
minister) ali Sveta. Za primere, ko država iz "pomembnih političnih razlogov" 
nasprotuje sprejetju sklepa s kvalificirano večino, je predvidena "zasilna zavora". 
Niti predlogi Konvencije (kvalificirana večina pri predlogih, ki jih ob podpori 
Komisije predstavi minister) niti predlogi italijanskega predsedstva (kvalificirana 
večina pri vseh predlogih ministra) niso mogli premagati nasprotovanja določenega 
števila držav članic. Evropski parlament je na splošno pridobil pravico do 
obveščenosti in celo posvetovanja. Pristojnost Evropskega sodišča v skupni zunanji 
in varnostni politiki je omejena, Ustava pa kljub temu predvideva, da je sodišče 
pristojno za nadzor nad zakonitostjo evropskih sklepov, katerih posledica so 
omejevalni ukrepi proti posameznikom. 

 
(2) Ustava omogoča največji napredek na področju skupne varnostne politike, ki ji je 

Mednarodna konferenca omogočila velik korak naprej, ki gre celo dlje od tistega, kar 
je predlagala Konvencija. 

 
Tako v prihodnosti lahko realneje pričakujemo skupno obrambo ali vsaj opredelitev 
skupne obrambne politike, katere načela so bila z Maastrichtsko pogodbo1 že 
sprejeta. Takšna skupna obrambna politika ponuja Uniji operativno zmogljivost, ki 
temelji na civilnih in vojaških sredstvih. Glavne novosti v zvezi s tem so povezane z: 

 
- posodobitvijo ciljev "petersberških nalog"2; 

 
- ustanovitvijo Evropske agencije za oboroževanje, raziskave in vojaške 

zmogljivosti3; 

                                                 
1 Sklep o oblikovanju skupne obrambe, ko bo za to čas, sprejme Evropski svet, ki odloča na podlagi soglasja, 
zanj pa se med drugim zahteva pridobitev privolitve vseh držav članic glede na njihove ustavne postopke. 
2 Z vključitvijo nalog razoroževanja, vojaškega svetovanja, umiritve po koncu spopadov, boja proti terorizmu, 
tudi na območjih tretjih držav, ki so se pridružile humanitarnim in reševalnim nalogam, nalogam preprečevanja 
sporov in ohranjanja miru ter že predvidenim bojnim operacijam za krizno upravljanje in ponovno vzpostavitev 
miru. 
3 Naloge katerih so predvsem spodbujanje racionalizacije vojaških zmogljivosti držav članic, usklajevanje 
raziskovalnih dejavnosti na področju obrambne tehnologije in izboljšanje učinkovitosti vojaških odhodkov. 
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- možnostjo oblikovanja, na podlagi sklepa, ki ga s kvalificirano večino sprejme 

Svet, stalnega organiziranega sodelovanja pri obrambi med državami članicami, ki 
imajo vojaške zmogljivosti in politično voljo za vključitev v sodelovanje (priloženi 
protokol določa pogoje za izvajanje takšnega organiziranega sodelovanja); 

 
- opredelitvijo obvezne in vzajemne pomoči med državami članicami z vsemi 

sredstvi, ko bi bila država članica žrtev oboroženega napada na svoje ozemlje, v 
skladu z Ustanovno listino Organizacije združenih narodov in ob upoštevanju 
obveznosti držav članic, ki so del Severnoatlantske zveze. Ustava poudarja, da 
takšna obveza ne postavlja pod vprašaj posebnih značilnosti varnostne in obrambne 
politike nekaterih držav članic, kar je pomembno zagotovilo za tiste države, ki so 
po tradiciji "nevtralne"; 

 
- možnostjo, da Svet zaupa uresničitev naloge za ohranitev vrednot Unije skupini 

držav; 
 

- ustanovitvijo zagonskega sklada, ki ga sestavljajo prispevki držav članic, za vojaške 
odhodke, ki jih ne pokriva proračun Unije; 

 
- opredelitvijo postopka za hitri dostop do odobrenih proračunskih sredstev Unije. 

 
(3) Ustava predvideva še klavzulo o solidarnosti med državami članicami, po kateri 

državi članici, ki je žrtev terorističnega napada ali naravne nesreče, na njeno zahtevo 
pomagajo druge države . Pogoji izvajanja te solidarnostne klavzule bodo na skupni 
predlog Komisije in ministra sprejeti s sklepom Sveta. Svet soglasno odloči, ali 
takšen sklep potegne za seboj obrambne ukrepe. O tem se obvesti Parlament. 

 
(4) Ti koraki so torej pomembni in ne postavljajo pod vprašaj posebnosti varnostne in 

obrambne politike nekaterih držav članic, niti obveznosti držav članic, ki so del 
Severnoatlantske zveze. Prav tako ne pomenijo nevarnosti, da bi Unija postala 
agresivni vojaški blok, kot je bojazen nekaterih. Nekateri bi zagotovo radi šli še dlje, 
predvsem pri kvalificirani večini. Glede na izrecno medvladno naravo tega področja 
in politično stvarnost, v katero se uvršča medvladna konferenca, lahko ugotovimo, da 
je skupni rezultat bolj ali manj pozitiven. 

 
9.4. Druga področja zunanjih odnosov 
 

(1) Po drugi strani je treba pri zunanjih odnosih poudariti pozitivne spremembe v skupni 
trgovinski politiki. Njeno področje uporabe se je, kar zadeva trgovino s storitvami in 
intelektualno lastnino, razširilo. Vloga Evropskega parlamenta je okrepljena: pri 
oblikovanju ukrepov za izvajanje skupne trgovinske politike bo prevladal običajni 
zakonodajni postopek; redno se mu bo poročalo o pogajanjih v zvezi z 
mednarodnimi sporazumi; ti se lahko sklenejo le pod pogojem njegove privolitve. 
Treba je omeniti ustavno potrditev tega, kar imenujemo "kulturna izjema"1. 

                                                 
1  Ustava določa, da mora Svet odločati soglasno pri sporazumih na področju kulturnih in avdio-vizualnih 

storitev, kadar obstaja nevarnost, da te škodijo kulturni in jezikovni raznolikosti Unije. Medvladna 
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(2) In končno Evropski parlament glede humanitarne pomoči lahko izrazi zadovoljstvo 

nad oblikovanjem posebne pravne podlage, za katero velja običajni zakonodajni 
postopek in ki predvideva ustanovitev prostovoljskega zbora za humanitarno pomoč. 

 
 
10. Pomembni elementi prožnosti 
 
10.1.Naslednje pomembno vprašanje je, ali je novi ustavni okvir dovolj prožen, da Uniji 

omogoči prilagajanje spremembam okoliščin in sprejemanje morebitnih novih izzivov v 
prihodnosti.  

 
Odgovor na to vprašanje lahko poiščemo na dveh različnih ravneh: na eni strani z revizijo 
Ustave in na drugi strani z možnim razvojem sistema znotraj Ustave, ne da bi bila pri tem 
potrebna njena revizija. 

 
(1) Nova pogodba predlaga glede postopka revizije očitne izboljšave: najprej dodelitev 

pravice do pobude za revizijo Evropskemu parlamentu pod enakimi pogoji, kot jih 
imajo države članice ali Komisija. Pa tudi institucionalizacijo Konvencije kot organa 
za pripravo revizije. Gre za priznanje nesporno odločilne vloge Konvencije pri 
oblikovanju ustave in omejitev pri medvladni metodi. Evropski parlament, ki je prvi 
predlagal uporabo metode Konvencije, se lahko samo veseli te spremembe, ki bo 
izboljšala preglednost in demokratičnost revizijskega postopka ter mu zagotovila 
večjo učinkovitost.  

 
Še zlasti pozitivno je tudi dejstvo, da se privolitev Parlamenta zahteva zato, da bi se 
lahko Svet, kadar obseg sprememb tega ne upravičuje, odločil, da se Konvencija ne 
skliče.  

 
(2) Medvladna konferenca pri poenostavitvi revizijskega postopka na žalost ni šla tako 

daleč, kot je to želel Evropski parlament. Besedilo dejansko predvideva 
poenostavljen revizijski postopek vsebine določb iz naslova, ki se nanaša na notranje 
ukrepe in politike Unije – če se s takšno revizijo ne povečajo pristojnosti Unije –, 
vendar je bistvo takšne poenostavitve v tem, da Evropskemu svetu omogoči, da se 
odreče Konvenciji (ne da bi zato potreboval odobritev Evropskega parlamenta) in na 
vsak način ohrani zahtevo po soglasju in ratifikaciji vseh držav članic. 

 
(3) Tako se bosta za revizijo Ustave v vseh primerih še vedno zahtevala soglasje in 

ratifikacija vseh držav članic. Predlogi so ob močni podpori Evropskega parlamenta 
in nacionalnih parlamentov vendarle omogočili manjše omehčanje te zahteve glede 
revizije določb III. dela (precej podrobne in pogosto z dvomljivo ustavno naravo), še 
vedno ob upoštevanju glavnega načela, da bi vsako dodatno povečanje pristojnosti 
Unije zahtevalo soglasje držav članic.  

                                                                                                                                                         
konferenca je to "izjemo" "razširila" na trgovino socialnih, izobraževalnih in zdravstvenih storitev, kadar 
obstaja nevarnost, da te resno motijo organiziranost teh storitev na nacionalni ravni in ogrožajo pristojnost 
držav članic za opravljanje teh storitev. Po drugi strani mora Svet odločati soglasno pri sporazumih na 
področju storitev na splošno in vidikov intelektualne lastnine, kadar ti sporazumi vsebujejo določbe, za katere 
je potrebno soglasje pri sprejetju notranjih pravil. 
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(4) Nasprotno pa se Evropski parlament lahko samo veseli ohranitve "povezovalnih" 

določb, ki jih je Konvencija predlagala za prehod od soglasja na kvalificirano večino 
v Svetu ali za prehod od posebnega zakonodajnega postopka na običajni zakonodajni 
postopek. Dejstvo, da lahko Evropski svet takšen sklep po odobritvi Evropskega 
parlamenta sprejme samo soglasno in samo če mu v roku šestih mesecev ne 
nasprotuje nobeden od nacionalnih parlamentov, kar z vidika upoštevanja pravic 
vsake od držav članic ter preglednosti in demokratičnega uzakonjenja sklepa pomeni 
zadostno jamstvo.  

 
(5) Drug pozitiven vidik novega ustavnega besedila se nanaša na izboljšave, uvedene na 

področju okrepljenega sodelovanja, ki lahko v prihodnosti ob upoštevanju 
precejšnjega povečanja držav članic postane še pomembnejše. Ob popolni ohranitvi 
pogojev, ki so nujni za zagotovitev kohezije celotne Unije in njene institucionalne 
enotnosti, Ustava povečuje prostor za okrepljeno sodelovanje (to se lahko razvija na 
vseh področjih, ki niso v izključni pristojnosti Unije, čeprav obrambe trenutno ni 
med njimi) in olajšuje njegovo uvedbo: združiti mora najmanj tretjino držav članic, 
Svet pa sprejme sklep s kvalificirano večino, razen za skupno zunanjo in varnostno 
politiko, kjer se še naprej zahteva soglasje. Zahteva po privolitvi Evropskega 
parlamenta (razen pri skupni zunanji in varnostni politiki) krepi tudi demokratično 
legitimiranje sklepa za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja. 

 
(6) Navsezadnje je pozitivno tudi dejstvo, da je medvladni konferenci uspelo obdržati 

"povezovalno" določbo za prehod na kvalificirano večino ali običajen zakonodajni 
postopek znotraj okrepljenega sodelovanja, kot je to predlagala Konvencija. 

 
(7) Prostovoljni izstop iz Unije: prvič pri ustavnih pogodbah Evropskih skupnosti in nato 

Unije, ki so bile – z izjemo prve, s katero je bila ustanovljena Evropska skupnost za 
premog in jeklo – izrecno sprejete za nedoločen čas, vendar brez predvidenega 
postopka za izstop vseh ali ene same države članice, Ustava v svojem členu I-60 
uvaja mehanizem "prostovoljnega izstopa iz Unije". Seveda je mednarodno 
pogodbeno pravo ob odsotnosti posebne določbe že dopuščalo takšno možnost. 
Vendar njegova odslej izrecna vključitev v besedilo Ustave poleg tega, da določa 
natančne postopke za ukrepanje v takšnem primeru, pomeni tudi jasen in trden znak, 
da nobena od držav članic ni prisiljena še naprej sodelovati, če njen narod tega ne 
želi več. To skupaj z določbami o okrepljenem in organiziranem sodelovanju kaže na 
to, da je pristop k Uniji in razvoju njenih politik dejanje svobodne izbire, ki temelji 
na resnični politični obveznosti. 

 
 
11.  Začetek veljavnosti Ustave 
 
11.1.Najprej je treba spomniti, da je bila medvladna konferenca sklicana na podlagi člena 48 

Pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da bodo ne glede na obseg sprememb, predlaganih 
za trenutne pogodbe (vključno v primeru njihove razveljavitve), te začele veljati šele, ko 
jih bodo v skladu s svojimi ustavnimi pravili ratificirale vse države članice.  

 
11.2.Zato lahko tisto, kar Ustava predvideva v svojem členu IV-447, velja samo v prihodnje. 
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Ta člen določa, da se zadevo, če po dveh letih od vsakega postopka ratifikacije naknadne 
spremembe prvotne pogodbe ostane še petina držav članic, ki tega postopka še niso 
dokončale ali so med njegovim potekom naletele na težave (kar vključuje možnost 
zavrnitve ene ali več držav članic), predloži Evropskemu svetu. 

 
11.3.Medvladna konferenca je o ratifikaciji sedanje prvotne pogodbe je sprejela politično 

izjavo, ki bo umeščena v njeno Sklepno listino, ki povzema bistvo besedila, podobnega 
tistemu iz prej omenjenega člena IV-447. 

 
11.4.V preteklosti se je zadevo takoj predložilo Evropskemu svetu, kadar so se v nekaterih 

državah članicah pojavile težave pri postopkih ratifikacije prejšnjih pogodb. Vendar je 
medvladna konferenca z vključitvijo takšne določbe – pri tem je upoštevala predloge 
Konvencije – želela dati politično znamenje, po katerem je težko sprejemljivo, da ozka 
manjšina držav članic druge ovira pri njihovem napredku, če se po drugi strani 
upoštevajo drugi pogoji Ustave, ki predvidevajo zlasti možnost prostovoljnega izstopa iz 
Unije in urejajo možnost uporabe okrepljenega oziroma organiziranega sodelovanja, pri 
katerem vse države članice niso prisiljene sodelovati. Takšen položaj bi moral voditi do 
pogajanj za dosego rešitve, ki bi omogočila upoštevanje ne samo položaja države članice, 
ki ni sposobna ratificirati Ustave, ampak tudi in predvsem položaja držav članic, ki jo 
sprejmejo.  

 
 
III. Skupna ocena/predlog odobritve Ustave 
 
1. Evropski parlament lahko na podlagi zgoraj predstavljene analize v celoti vsekakor zelo 
ugodno oceni rezultate medvladne konference, zaključene junija 2004, saj so veliko bolj 
ambiciozni, kot pa je bilo po mnenju mnogih mogoče pričakovati v geopolitičnih razmerah, v 
katerih je potekalo celotno delo na projektu od Laekenske izjave o prihodnosti Unije 
decembra 2001 dalje1. 
 
2. El Tratado Constitucional fue redactado por la Convención en unas condiciones hasta 
entonces inéditas de participación y transparencia. Más adelante, los Jefes de Estado y de 
Gobierno aprobaron el texto que se someterá a ratificación en todos los Estados Miembros. El 
documento resultante es fruto de un compromiso donde han intervenido diversos actores: los 
Gobiernos y los Parlamentos nacionales, como depositarios de la legitimidad nacional, el 
Parlamento Europeo y la Comisión, en nombre de las instituciones europeas, los ciudadanos, 
bien a título individual, bien a través de organizaciones de la sociedad civil. Pero compromiso 
no significa acuerdo de mínimos. Al contrario. Con las carencias senaladas supra, sus 
disposiciones reflejan una gran ambición, algo que parecía utópico a la vista del contexto 
político en que se desarrollan sus trabajos, a partir de su inicio en la Declaración de Laeken en 
Diciembre del ano 2001. 
 
Utrditev ustavnih temeljev Unije in njenih institucij, pa tudi racionalizacija in poenostavitev 
njenih instrumentov, imajo možnost, da po dveh desetletjih stalnih reform postanejo trajne. 
 

                                                 
1 Sklepne ugotovitve predsedstva, Evropski svet v Laekenu z dne 14. in 15. 12. 2001 (dok. Svet: SN 300/1/01 
REV1). 



 

PE  32/31  

SL 

Trdnost in gotovost, ki sta odliki celotnega ustavnega besedila, se ujemata z določbami, ki 
hkrati urejajo razvoj procesa odločanja in omogočajo uporabo okrepljenega in/ali 
organiziranega sodelovanja, ki zagotavlja potrebno prožnost za prilagoditev delovanja Unije 
izzivom, s katerimi se bo srečevala v prihodnjih letih.  
 
Pero, sobre todo, la Constitución introduce mayor democracia en la Unión Europea, fomenta 
una mayor eficacia en la toma de decisiones, garantiza una mejor clarificación para la mejor 
comprensión de quien hace que en la Unión y el nivel de responsabilidad que compete de un 
lado a la Unión y de otro, a los Estados Miembros. En la rueda de prensa posterior a la 
clausura de la convención el Presidente Giscard d'Estaing afirmó: El vencedor de la 
Convención es el Parlamento Europeo. Los Ponentes estiman que los verdaderos triunfadores 
son los ciudadanos. Porque esta Constitución supone el mayor avance desde los Tratados de 
Roma de 1957. Porque consolida nuestros valores y nuestros principios en un proyecto 
sugestivo de vida en común. Porque constituye la mejor respuesta para afrontar juntos los 
desafíos del presente. 
 
3. Zato mora biti Evropski parlament na čelu uveljavljanja in obrambe Ustave ter prispevati 
k spodbujanju in vzdrževanju politične volje, potrebne za njeno polno izvajanje. Ta vloga se 
mora že sedaj poskusiti izraziti z dejavnim sodelovanjem pri razpravah, ki bodo spremljale 
ratifikacijo. 
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