
PR\584292SK.doc PE 364.708v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre ústavné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2005/2146(INI)

13.10.2005

NÁVRH SPRÁVY
o období reflexie: štruktúra, témy a kontext hodnotenia diskusie o Európskej 
únii
(2005/2146(INI))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajcovia: Andrew Duff a Johannes Voggenhuber



PR\584292SK.doc PE 364.708v01-002/7PR\584292SK.

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....Error! Bookmark not defined.



PR\584292SK.doc PE 364.708v01-003/7PR\584292SK.

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o období reflexie: štruktúra, témy a kontext hodnotenia diskusie o Európskej únii
(2005/2146(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu z Nice,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 12. januára 20051 o Zmluve o 
Ústave pre Európu,

– so zreteľom na Vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád členských štátov Európskej únie o 
ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu na zasadaní Európskej rady v dňoch 16.-17. júna 
2005,

– so zreteľom na stanoviská predložené Výborom regiónov o.... a Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom o ..... na žiadosť Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozpočtovú kontrolu, Výboru pre hospodárske a menové 
veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre 
právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre 
práva žien a rovnosť pohlaví a Výboru pre petície (A6-0000/2005),

Keďže

A. Zmluvu o Ústave pre Európu dňa 29. októbra 2004 podpísalo dvadsaťpäť členských štátov 
Európskej únie,

B. návrh Ústavy vypracoval Európsky konvent, ktorému sa podarilo dosiahnuť novú úroveň 
otvorenosti, pluralizmu a demokratickej legitímnosti,

C. Európsky parlament podporil Ústavu viac ako dvojtretinovou väčšinou ako „uspokojivý 
kompromis a výrazné zlepšenie existujúcich zmlúv... [ktorý] poskytne stabilný a trvalý 
rámec pre budúci rozvoj Európskej únie, ktorý umožní jej ďalšie rozširovanie a súčasne 
zabezpečí mechanizmy na jej zmenu, ak to bude potrebné“,2

D. štrnásť členských štátov, ktoré predstavujú väčšinu obyvateľstva Únie, odvtedy 

  
1 Ú. v. ES 247 E 6.10.2005, s. 88.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 12.1.2005, viď vyššie.
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ratifikovalo Ústavu v súlade so svojimi ústavnými ustanoveniami,1

E. vo Francúzsku a Holandsku sa v referendách konaných dňa 29. mája a 1. júna Ústavu 
nepodarilo ratifikovať, čo viedlo k pozastaveniu ratifikačného procesu vo väčšine 
zostávajúcich deviatich členských štátoch,

F. článok 48 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že Ústava nenadobudne platnosť kým ju 
neratifikujú všetky členské štáty,

G. je nevyhnutné rešpektovať rozhodnutie tých členských štátov a ich občanov, ktoré Ústavu 
ratifikovali ako aj tých, ktoré tak neurobili,

H. hlasovanie v neprospech Ústavy sa zdá byť skôr vyjadrením nespokojnosti so súčasným 
stavom Únie ako vyjadrením konkrétnej námietky proti ústavným reformám, záporné 
hlasovanie však znamená paradoxne zachovanie súčasného stavu a zablokovanie reformy,

I. Európska rada v júni rozhodla o „období reflexie ... s cieľom umožniť v každej z našich 
krajín širokú diskusiu, do ktorej sa zapoja občania, občianska spoločnosť, sociálni 
partneri, národné parlamenty a politické strany“; predsedovia vlád sa zhodli, že v prvom 
polroku 2006 pristúpia „k celkovému hodnoteniu diskusií v jednotlivých členských 
štátoch a dohodnú sa na pokračovaní ratifikačného procesu“,2

J. predsedovia vlád vyhlásili, že ratifikačný proces môže pokračovať, hoci sa zhodli na tom, 
že pôvodný termín nadobudnutia platnosti Ústavy (1. november 2006) bude potrebné 
posunúť,

K. Európska rada však jasne nedefinovala, akým smerom by sa obdobie reflexie malo uberať 
a nestanovila ani nijaké metódy a zdá sa, že jej odvtedy chýba politická vôľa a schopnosť 
zaviesť a koordinovať európsky dialóg,

L. Európska komisia má v úmysle opätovne zaviesť politiku komunikácie, bez toho, aby 
viedla jasnú politickú kampaň za záchranu Ústavy,

M. národné parlamenty podporili usporiadanie celého radu spoločných parlamentných 
zasadaní, ktoré budú „podporovať, viesť a členiť“ európsky dialóg,3

N. Únia má teoreticky k dispozícii niekoľko možností - od zrieknutia sa návrhu Ústavy, 
snahy pokračovať s jej súčasným znením až po začatie jej kompletného prepracovania; 
jasná väčšina francúzskych a holandských voličov uprednostňuje zmenu textu,4

  
1 Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko. 
2 SN 117/05, 18. júna 2005. 
3 XXXIV zasadanie COSAC-u, 10.-11. októbra 2005.
4 napríklad 62% Francúzov a 65% Holanďanov žiada novelizáciu, aby vznikol text so sociálnejším nádychom;'; 
Flash Eurobarometer 171-172.
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1. potvrdzuje svoj záväzok bez zbytočných oneskorení dosiahnuť ústavné riešenie pre 
budúcnosť Európy, ktoré posilní parlamentnú demokraciu a zásady právneho štátu, 
zakotví základné práva a zväčší schopnosť Únie prijímať účinné opatrenia doma a v 
zahraničí;  obáva sa, že bez tohto ústavného riešenia nebude Únia  môcť očakávať od 
občanov lojalitu, udržiavať rýchlosť procesu integrácie či stať sa rešpektovaným 
partnerom pri rokovaní o otázkach svetovej politiky;

2. pripomína, že politické problémy a inštitucionálne nedostatky, ktoré mal riešiť Konvent 
pretrvávajú, a dokonca sa ešte prehĺbia, kým sa nenájde uspokojivé riešenie v súlade s 
navrhovanou Ústavou;

3. uznáva, že ratifikácia Ústavy sa teraz stretáva s neprekonateľnými ťažkosťami; 

4. odmieta vytváranie zoskupení niektorých členských štátov, ktoré spája ich rozloha a 
bohatstvo; pripomína, že Zmluva z Nice neuľahčuje posilnenú spoluprácu medzi 
členskými štátmi s integračnými snahami v celom spektre politík; hlboko ľutuje všetky 
návrhy možného vzniku koalícií niektorých štátov mimo rámec EÚ; 

5. varuje, že pri prijatí stratégie založenej na selektívnom uplatňovaní Ústavy hrozí 
narušenie konsenzu, ktorý bol dosiahnutý medzi inštitúciami a medzi členskými štátmi a 
tým aj prehĺbenie krízy dôvery; podporuje preto len určité demokratické reformy, ktoré by 
mohli byť zavedené prostredníctvom revízie rokovacieho poriadku alebo 
interinštitucionálnou dohodou  ako je napríklad transparentnosť pri vytváraní právnych 
predpisov v Rade ministrov, zavedenie určitej formy občianskej iniciatívy, zdokonalenie 
postupu vo výboroch a prísnejšia kontrola záležitostí vzťahujúcich sa na EÚ zo strany 
členských štátov; 

6. navrhuje využiť súčasné obdobie reflexie na oživenie ústavného projektu na základe 
diskusie o budúcnosti európskej integrácie, do ktorej by sa zapojila široká verejnosť; 
zastáva názor, že tento európsky dialóg by mal objasniť, prehĺbiť a demokratizovať 
konsenzus v súvislosti s Ústavou a mal by reagovať na kritiku a nájsť riešenia v 
prípadoch, v ktorých sa očakávania nenaplnili; 

7. víta začiatok novej diskusie o smerovaní politiky Únie, ale zdôrazňuje, že táto sa musí 
uskutočniť v kontexte prekonávania ústavnej krízy a že definovanie smerovania politiky  
na úrovni EÚ sa musí priamo spájať s pravidlami, právomocami a postupmi inštitúcií EÚ 
a právomocami, ktoré EÚ pridelili členské štáty; 

8. trvá na tom, že v celej Únii by sa mal uskutočniť a mal by byť koordinovaný dialóg, 
založený na spoločných témach a mal by prebiehať v reálnych etapách podľa 
odsúhlaseného rámca hodnotenia, jeho výsledkom by mal byť rozhodný výber politických 
riešení; 

9. varuje, že nekoordinované, úzko špecifické diskusie na národnej úrovni spôsobia len 
prehĺbenie národných stereotypov a zdôraznia rozdiely; a že dialóg bez politických cieľov 
bude nejasný, dokonca prázdny a podnieti tak šírenie cynizmu medzi občanmi;

10. navrhuje zorganizovať sériu stretnutí poslancov Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov pod názvom Parlamentné fóra cieľom ktorých by bolo podnietenie diskusie a 
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postupný vývoj nevyriešených politických záverov; 

11. uznáva, že pre Parlament je veľmi dôležité zabrániť ďalšiemu neúspechu ústavného 
projektu; zaväzuje sa preto prevziať v rámci európskeho dialógu vedúcu úlohu, najmä 
vydávaním tzv. Európskych listov ku každej podstatnej otázke týkajúcej sa Únie, ktoré by 
mali slúžiť ako spoločná európska osnova národných diskusií a ako základ rokovaní v 
parlamentných fórach; 

12. navrhuje, aby sa prvé parlamentné fórum uskutočnilo na jar 2006, teda ešte pred júnovým 
zasadaním Európskej rady s cieľom predložiť správy francúzskeho a holandského 
parlamentu o záporných výsledkoch referend v týchto krajinách a diskutovať o štruktúre 
európskeho dialógu na základe tohto uznesenia; cieľom tohto fóra je vypracovanie 
komplexných odporúčaní pre Európsku radu o tom, ako by mala Únia nájsť východisko z 
krízy;

13. navrhuje, aby sa v rámci európskeho dialógu na úvod analyticky zhodnotilo, v ktorých 
oblastiach platí pôvodný konsenzus zakotvený v Ústave a ktoré otázky sú kontroverzné; 

14. navrhuje usporiadať ďalšie parlamentné fóra, na ktorých by sa riešili tieto štyri prioritné 
otázky o budúcnosti Európy: 

i) Aký je cieľ európskej integrácie? 

ii) Akú úlohu by mala hrať Európa vo svete? 

iii) Aká je budúcnosť európskeho sociálneho a hospodárskeho modelu v kontexte 

globalizácie? 

iv) Ako definujeme hranice Európskej únie?

15. zastáva názor, že plodná diskusia o týchto základných témach odhalí nové perspektívy 
európskej integrácie a pripraví pôdu na reformu spoločných politík v oblastiach, v ktorých 
existujú rozpory; 

16. zastáva navyše názor, že európsky dialóg dokáže prekonať ústavnú krízu len ak sa doňho 
zapoja všetky inštitúcie EÚ a národné a regionálne parlamenty, miestne samosprávy, 
politické strany, sociálni partneri, zástupcovia občianskej spoločnosti a akademickej obce; 
v tejto súvislosti pripisuje mimoriadny význam praktickým podnetom z Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov;  

17. žiada členské štáty, aby spoločne s Komisiou zorganizovali sériu stretnutí a diskusií s 
verejnosťou o budúcnosti Európy v médiách pod názvom Fóra občanov na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, v rámci ktorých by sa diskutovalo o spoločne 
odsúhlasených témach; naliehavo žiada sociálnych partnerov a občianske združenia, aby 
sa do spomínaných diskusií zapojili; 

18. očakáva, že politické strany budú vo svojich interných diskusiách a v rámci volebných 
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kampaní klásť väčší dôraz na európsky rozmer; 

19. privítal by petície občanov, ktoré by prispeli k formovaniu diskusie;

20. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby viac uprednostňovali kultúrnu politiku a politiku 
vzdelávania EÚ, a opätovne zdôrazňuje svoj rozpočtový návrh na zvýšenie prostriedkov 
určených na program PRINCE; 

21. navrhuje, aby sa závery obdobia reflexie vypracovali v druhej polovici roku 2007 v súlade 
s kritériami v odseku 1 a aby sa v tomto období dosiahlo jasné rozhodnutie o tom, či je 
potrebné zlepšiť Ústavu a ak áno, akým spôsobom; 

22. nástojí na tom, že ak výsledok európskeho dialógu ukáže, že je potrebné pozmeniť znenie 
Ústavy s cieľom opätovne dosiahnuť konsenzus a zjednodušiť ratifikáciu, rokovania by 
mali vychádzať zo znenia Ústavy z roku 2004 a snažiť sa o udržanie kľúčových reforiem, 
ktoré zdokonalia systém demokratickej správy EÚ a ktoré sa pri ratifikačnom procese 
neprejavili ako sporné;

23. ďalej trvá na tom, že ak sa rozhodne o rozsiahlom prepracovaní textu, mal by sa pripraviť 
mandát pre nový Konvent na rok 2008; 

24. vyzýva členov Európskej rady aby prevzali individuálnu a kolektívnu zodpovednosť za 
vstup prípadnej ústavnej dohody do platnosti; a nástojí na tom, aby vo väčšej miere 
koordinovali obsah a časový rozvrh národných kampaní a predložili občanom dôkazy o 
svojej politickej vôli a vzájomnej solidarite;

25. berie na vedomie  „Plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu“; Európskej komisie , no 
vyzýva Komisiu, aby neuplatňovala len komunikačnú stratégiu, ale aby sa prejavila aj v 
úlohe rozhodného politického vodcu a pomohla tak Únii, aby prekonala súčasné ťažkosti 
súvisiace s Ústavou;  

26. nalieha, aby akákoľvek prepracované znenie Ústavy bolo predložené v konzultačnej forme 
na hlasovanie v celej EÚ v čase volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009 a aby sa k 
výsledku mohli vyjadriť občania;

27. žiada v každom prípade, aby sa vyvinuli snahy, aby Ústava vstúpila do platnosti počas 
roku 2009; 

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a parlamentom 
členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
bývalým členom Európskeho konventu a parlamentom a vládam pristupujúcich a 
kandidátskych krajín.


