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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o obdobju za razmislek: potek, teme in okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji
(2005/2146(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe iz Nice,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 20051 o Pogodbi o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju izjav voditeljev držav ali vlad držav članic Evropske unije o ratifikaciji 
Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta 16. in 17. junija 
2005,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o ... in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o 
... na zahtevo Evropskega parlamenta,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve, 
Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito 
potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za 
kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne 
zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za 
pravice žensk in politiko enakih možnosti in Odbora za peticije (A6-0000/2005),

ker

A. je 29. oktobra 2004 Pogodbo o Ustavi za Evropo podpisalo 25 držav članic Evropske 
unije,

B. je osnutek Ustave pripravila Evropska konvencija, ki je dosegla novo raven odprtosti, 
pluralizma in demokratične legitimnosti,

C. je Evropski parlament podprl Ustavo z več kot dvotretjinsko večino kot "dober 
kompromis, ki vodi k opaznemu izboljšanju veljavnih pogodb ... [in ki bo] zagotavljala 
trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki bo omogočil nadaljnje širitve in 
ki je ukrojen za dolgo časa, medtem ko je odprt za prilagoditve",2

D. je štirinajst držav članic, ki predstavljajo večino prebivalstva Unije, od takrat ratificiralo 
Ustavo v skladu s svojimi ustavnimi pravili3,

  
1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. 1. 2005, glej zgoraj.
3 Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Slovaška, 
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E. Francija in Nizozemska po referendumu 29. maja oziroma 1. junija nista ratificirali 
Ustave, zaradi česar se je postopek ratifikacije ustavil v večini ostalih devetih držav 
članic,

F. člen 48 Pogodbe o Evropski uniji določa, da Ustava ne bo začela veljati, razen če in 
dokler je ne ratificirajo vse države članice,

G. je treba spoštovati odločitev tistih držav članic in njihovih narodov, ki so ratificirali 
Ustavo, in tudi tistih, ki je niso,

H. se zdi, da je bilo glasovanje PROTI bolj izraz nezadovoljstva zaradi trenutnega stanja 
Unije kot izrecno nasprotovanje ustavnim reformam, vendar pa se zaradi izida tega 
glasovanja paradoksalno ohranja status quo in onemogočajo reforme,

I. se je Evropski svet junija odločil za "obdobje razmisleka ... za široko razpravo, v katero 
bodo vključeni državljani, civilna družba, socialni partnerji, državni parlamenti in 
politične stranke"; voditelji vlad pa so se strinjali, da bodo v prvi polovici leta 2006 
"ocenili vse razprave v državah članicah in se dogovorili o nadaljnjem postopku",1

J. so voditelji vlad izjavili, da se postopek ratifikacije lahko nadaljuje, čeprav so se tudi 
strinjali, da je treba podaljšati prvotni rok za začetek veljavnosti Ustave (1. november 
2006),

K. Evropski svet ni dovolj pojasnil ciljev obdobja za razmislek ali opredelil metod in je od 
takrat pri njem opaziti pomanjkanje politične volje in sposobnosti za spodbujanje in 
vodenje evropskega dialoga;

L. bo Evropska komisija ponovno sprožila svojo komunikacijsko politiko, vendar pri tem ne 
bo zagotovila odločilnega političnega vodstva za kampanjo za rešitev Ustave,

M. so nacionalni parlamenti izrazili svojo podporo vrsti skupnih parlamentarnih srečanj, na 
katerih bodo spodbujali, usmerjali in sintetizirali evropski dialog,2

N. ima Unija teoretično na voljo številne možnosti: lahko opusti projekt ustave, nadaljuje s 
sedanjim besedilom ali pa ga napiše povsem na novo; zdi se, da večina francoskih in 
nizozemskih volivcev podpira spremembo besedila,3

1. potrjuje svojo zavezanost, da brez nepotrebnega odlašanja doseže ustavno ureditev za 
prihodnost Evrope, s katero se bosta okrepila parlamentarna demokracija in načelo pravne 
države, utrdile temeljne pravice in povečala sposobnost Unije za učinkovito ukrepanje 
doma in na tujem; se boji, da Unija brez ustavne ureditve ne bo mogla pričakovati 
lojalnosti svojih državljanov, ohraniti zagona integracije ali postati ugleden partner v 
svetovnih zadevah;

    
Slovenija, Španija. 
1 SN 117/05, 18. junij 2005. 
2 XXXIV. COSAC, 10.–11. oktober 2005.
3 62 % Francozov in 65 % Nizozemcev na primer pravi, da si želijo ponovna pogajanja za "bolj socialno 
besedilo"; Flash Eurobarometer, 171–172.
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2. opozarja, da politične težave ter institucionalne slabosti, ki jih je obravnavala Konvencija, 
ne bodo minile in se bodo celo večale, razen če in dokler ne bo dobre ureditve na podlagi 
predlagane Ustave;

3. priznava, da je pri ratifikaciji Ustave prišlo do nepremostljivih težav; 

4. zavrača oblikovanje jedrnih skupin nekaterih držav članic, ki bi se povezale po velikosti 
ali bogastvu; opozarja, da Pogodba iz Nice ne spodbuja okrepljenega sodelovanja med 
integraciji naklonjenimi državami članicami na področju vseh politik; ostro obsoja 
kakršen koli predlog, da bi zunaj sistema EU oblikovali koalicije nekaterih držav; 

5. opozarja, da lahko strategija, ki temelji na selektivnem izvajanju Ustave, uniči soglasje 
med institucijami in državami članicami, s čimer bi se zaostrila kriza zaupanja; zato 
izključno podpira nekatere demokratične reforme, ki bi jih uvedli z revizijo poslovnika ali 
medinstitucionalnega sporazuma, kot so na primer preglednost sprejemanja zakonodaje v 
Svetu ministrov, uvedba oblike državljanske pobude, izboljšanje postopka komitologije in 
strožji nadzor parlamentov držav članic nad zadevami EU; 

6. predlaga, da bi obdobje za razmislek uporabili za ponoven začetek projekta ustave na 
podlagi široke javne razprave o prihodnosti evropske integracije; meni, da je treba z 
evropskim dialogom pojasniti, poglobiti in demokratizirati soglasje o Ustavi in 
obravnavati kritike ter poiskati rešitve za primere, v katerih pričakovanja niso bila 
izpolnjena; 

7. pozdravlja začetke sveže razprave o smeri politike Unije, vendar poudarja, da mora 
razprava potekati v okviru premagovanja ustavne krize in da morajo biti politične določbe 
na ravni EU neposredno povezane s pravili, pooblastili in postopki institucij EU ter s 
pristojnostmi, ki jih države članice prenesejo na EU; 

8. vztraja, da je dialog treba voditi in usklajevati po vsej Uniji, strukturiran pa mora biti po 
skupnih temah in realističnih stopnjah glede na dogovorjeni okvir za ocenjevanje, 
oblikovan pa tako, da vodi h ključnim političnim odločitvam; 

9. opozarja, da neusklajene in ozko osredotočene nacionalne razprave samo krepijo 
nacionalne stereotipe in poudarjajo razlike ter da je vsiljen dialog brez političnih ciljev 
nejasen, celo prazen, kar povečuje cinizem javnosti;

10. predlaga, da bi bilo treba vrsto konferenc med evropskimi in nacionalnimi poslanci –
parlamentarne forume – organizirati tako, da bi spodbudili razpravo in postopoma 
oblikovali potrebne politične zaključke; 

11. priznava, kako zelo pomembno je, da Parlament prepreči drugi neuspeh ustavnega 
projekta; zato se zavezuje, da bo imel vodilno vlogo v evropskem dialogu, zlasti z objavo 
"evropskih dokumentov" o vsaki pomembni temi za Unijo, ki se lahko uporabijo kot 
skupni evropski model za nacionalne razprave in ki bi jih bilo treba uporabiti kot podlago 
za posvetovanja parlamentarnih forumov; 

12. predlaga, da bi prvi parlamentarni forum sklicali spomladi 2006, pred junijskim 
zasedanjem Evropskega sveta, da bi slišali poročila francoskega in nizozemskega 
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parlamenta o negativnem izidu referenduma in na podlagi te resolucije razpravljali o 
strukturi evropskega dialoga; cilj tega foruma je oblikovati obsežna priporočila 
Evropskemu svetu o tem, kako naj Unija ravna, da bo našla pot iz krize;

13. predlaga, da bi morali na začetku evropskega dialoga preučiti, kje je prvotno soglasje v 
Ustavi trdno in kje so sporna vprašanja; 

14. predlaga organizacijo parlamentarnih forumov za obravnavanje prednostnih vprašanj o 
prihodnosti Evrope, in sicer: 

(i) kaj je cilj evropske integracije? 

(ii) kakšno vlogo bi morala imeti Evropa v svetu? 

(iii) kakšna je prihodnost evropskega socialnega in gospodarskega modela glede 

na globalizacijo? 

(iv) kako definiramo meje Evropske unije?

15. meni, da se bodo z obširno razpravo o teh temeljnih vprašanjih odprle nove perspektive za 
evropsko integracijo in pripravil prostor za reforme skupnih politik na področjih, kjer 
obstajajo nesoglasja; 

16. poleg tega meni, da se lahko z evropskim dialogom ustavno krizo premaga le, če so vanj 
vključene vse institucije EU ter državni in regionalni parlamenti, lokalna oblast, politične 
stranke, socialni partnerji, civilna družba in akademska skupnost; v zvezi s tem poudarja 
posebno vrednost praktičnega prispevka Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in 
Odbora regij; 

17. državam članicam naroča, naj s pomočjo Komisije na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni organizirajo številna javna srečanja in razprave v medijih o prihodnosti Evrope –
državljanske forume, ki obravnavajo sporazumno dogovorjene teme; poziva socialne 
partnerje in organizacije civilne družbe, da sodelujejo v teh razpravah; 

18. pričakuje, da bodo politične stranke dale večji poudarek evropski dimenziji tako v 
notranjih razpravah kot volilnih kampanjah; 

19. bi z veseljem sprejel peticije državljanov, ki prispevajo k oblikovanju razprave;

20. poziva Komisijo in Svet, naj dasta prednost evropski politiki za kulturo in izobraževanje 
ter ponavlja svoj predlog proračuna za povečano financiranje programa PRINCE; 

21. predlaga, da je zaključke v zvezi z obdobjem za razmislek treba oblikovati v drugi 
polovici leta 2007 glede na merila iz odstavka 1 in da se na tej stopnji sprejme jasna 
odločitev o tem, ali so za Ustavo potrebne izboljšave in kako se jih lotiti; 

22. vztraja, da bi, če bi izid evropskega dialoga pokazal, da je treba spremeniti besedilo 
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Ustave za obnovitev soglasja in olajšanje ratifikacije, Ustavo iz leta 2004 na pogajanjih 
morali obravnavati kot dober prvi osnutek in si prizadevati za ohranitev ključnih reform, 
ki bi izboljšale sistem demokratičnega vladanja EU in ki se med postopkom ratifikacije 
niso izkazale za sporne; 

23. nadalje vztraja, da je ob odločitvi za obširne spremembe besedila treba pripraviti mandat 
za novo konvencijo v letu 2008; 

24. poziva člane Evropskega sveta, naj sprejmejo tako osebno kot skupno odgovornost za 
uveljavitev morebitne ustavne rešitve, in vztraja, da morajo v večji meri usklajevati 
vsebino in časovni razpored nacionalnih kampanj in državljanom pokazati dokaze svoje 
politične volje in medsebojne solidarnosti;

25. je seznanjen z načrtom D za demokracijo, dialog in debato, ki ga je pripravila Evropska 
komisija, vendar jo poziva, naj poleg svoje komunikacijske strategije pokaže odločno 
politično vodstvo, da pomaga Uniji premagati trenutne ustavne težave; 

26. poziva, da je treba revidirano Ustavo poslati na posvetovalno glasovanje po vsej EU 
sočasno z naslednjimi evropskimi parlamentarnimi volitvami leta 2009, da se s pomočjo 
mnenja javnosti ugotovi, kakšen bo njen izid;

27. v vsakem primeru zahteva, da si je treba močno prizadevati, da bo morebitna Ustava 
začela veljati leta 2009;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, parlamentom 
držav članic, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, nekdanjim 
članom Evropske konvencije ter parlamentom in vladam držav pristopnic in kandidatk.


