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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o plánu pro ústavní proces Unie
(2007/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004 
(Ústavní smlouva),

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve 
znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy a Smlouvy 
z Nice,

– s ohledem na Laekenské prohlášení o budoucnosti Evropské unie ze dne 
15. prosince 20011,

– s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské 
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské 
republiky, Polské republiky, Slovinské republiky, Slovenské republiky2 k Evropské unii, 
a s ohledem na Smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunské republiky 
k Evropské unii3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, témata 
a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 o dalších krocích pro období reflexe 
a analýzy budoucnosti Evropy6,

– s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 16.–17. června 2005, 15.–
16. června 2006 a 14.–15. prosince 2006,

– s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady před Parlamentem dne 17. ledna 2007,

– s ohledem na usnesení ze dne 14. března 2007 k připomenutí 50. výročí podpisu 
Římských smluv přijaté Evropským hospodářským a sociálním výborem,

– s ohledem na Prohlášení pro Evropu přijaté Výborem regionů na jeho zasedání dne 
23. března 2007,

– s ohledem na Berlínskou deklaraci při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských 
smluv dne 25. března 2007,

  
1 Zasedání Evropské rady v Laekenu, Příloha 1, s. 19.
2 Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.
4 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
5 Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 206.
6 Přijaté texty, P6_TA(2006)0263.
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– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska a (A6-0000/2007),

vzhledem k tomu, že:

A. Evropská unie, která je první úspěšnou zkušeností nadnárodní demokracie vytvořenou 
státy a občany, čelí novým bezprecedentním výzvám, které jsou společně s proměnami, 
jimiž prošla během svého postupného rozšiřování, důvodem pro revizi jejích základů,

B. Ústavní smlouva byla podepsána vládami 27 členských států Evropské unie, jež se tak 
zavázaly přijmout vhodná opatření za účelem řešení problémů, kterým čelí Evropská 
unie, a to jak zevnitř, tak zvnějšku, a rovněž za účelem řešení problémů spojených 
s rozšiřováním a prohlubováním Evropské unie,

C. Ústavní smlouva, zejména její části I, II a IV, byla vypracována formou konventu, v 
němž společně zasedali zástupci členských států i přistupujících zemí a většinu v něm 
představovali poslanci národního parlamentů a Evropského parlamentu, což posílilo jeho 
legitimitu, 

D. část III Ústavní smlouvy je především kodifikací současných Smluv, v nichž konvent 
provedl některé úpravy a zlepšení; jde zejména o rozšíření právního základu pro 
spolurozhodování v legislativním postupu ze současných 37 na 86, což je nutno pro 
zlepšení demokracie zachovat,

E. osmnáct členských států, které představují dvě třetiny celkového počtu členských států a 
většinu populace Evropské unie, již ratifikovalo Ústavní smlouvu v souladu se svými 
ústavními požadavky (např. ve Španělsku, Lucembursku a Rumunsku se ratifikace 
uskutečnila na základě referenda) a ostatní státy prohlásily, že jsou připraveny přistoupit 
k ratifikaci,

F. Francie a Nizozemsko nedovedly tento proces ke zdárnému konci v důsledku negativního 
výsledku referend organizovaných v těchto dvou zemích,

G. z veřejné debaty zahájené v rámci ratifikačního procesu Ústavní smlouvy vyplynulo, že 
potíže spočívají spíše než v institucionálních inovacích, které zavádí, v některých 
specifických aspektech konkrétních politik, a tato kritika – kterou část občanů vyjádřila 
vůči Ústavní smlouvě – byla zaměřena zejména na část III, která se týká politik 
a fungování Evropské unie, ačkoli tato část obsahuje  převážně ustanovení, která již 
vstoupila v platnost,

H. mnoho pochybností se vztahovalo ke kontextu, spíše než k obsahu; a vzhledem k tomu, 
že klíčové otázky veřejného zájmu, jako např. směrnice o službách na vnitřním trhu1

a finanční rámec, již byly vyřešeny,

I. na zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 16.–17. června 2005, bylo učiněno 
rozhodnutí o období reflexe, které mělo následovat po referendech ve Francii a 

  
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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Nizozemsku a během něhož přistoupilo k ratifikaci Smlouvy dalších šest členských států; 
a vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. června 2006 bylo 
předsednictví vyzváno, aby před konáním schůze Evropské rady ve dnech 21.–22. června 
2007 prozkoumalo možnosti dalšího vývoje,

J. z veřejné diskuse zahájené během období reflexe jasně vyplývá, že problémy a výzvy, 
jimž čelí Evropská unie, a které byly poprvé definovány v Laekenském prohlášení 
a kterými se zabývala Ústavní smlouva, stále nebyly vyřešeny; naopak se staly 
zjevnějšími, a potřeba jejich řešení naléhavější,

K. na parlamentních schůzích, organizovaných Parlamentem společně s národními 
parlamenty, bylo dosaženo obecné názorové shody, že Ústavní smlouva by Evropské unii 
poskytla vhodný rámec pro řešení problémů, kterým čelí,

L. existuje naléhavá potřeba zavést v rámci rozšířené Evropské unie nástroje a opatření, 
která jí umožní účinné fungování, posílí její úlohu ve světě, a zajistí řešení problémů 
týkajících se globalizace, změny klimatu a stárnutí populace, jež znepokojují její občany,

1. potvrzuje svůj souhlas s obsahem Ústavní smlouvy, která zajišťuje vyšší efektivitu 
činnosti Evropské unie, posiluje demokratickou kontrolu jejích rozhodovacích postupů, 
zvyšuje transparentnost, posiluje práva občanů Evropské unie a zároveň představuje 
kompromis a která ve své současné podobě odpovídá potřebám Evropské unie;

2. zdůrazňuje, že dvě třetiny členských států již ratifikovaly Ústavní smlouvu a že čtyři další 
státy na nedávné schůzi konané v Madridu z iniciativy vlád Španělska a Lucemburska 
jasně potvrdily svůj závazek zachovat ustanovení uvedená v této smlouvě;

3. bere na vědomí obavy vyjádřené francouzskými a nizozemskými občany a vítá diskusi, 
která proběhla v obou zemích, jakož i pozitivní přispění jejich zvolených vlád a opozice, 
které se zavázaly k řešení patové situace, jež zablokovala ústavní proces;

4. znovu potvrzuje svůj závazek dokončit probíhající ústavní proces Evropské unie, který je 
založen na obsahu Ústavní smlouvy, ač případně v jiné podobě, ale uvědomuje si potíže, 
které vyvstaly v některých členských státech;

5. vzhledem k těmto skutečnostem podporuje snahy německého předsednictví stanovit na 
zasedání Evropské rady v červnu 2007 definici plánu, který bude obsahovat postup, jasný 
mandát a konečný termín pro dořešení této otázky;

6. připomíná potřebu zajistit rozhodovací kapacitu Evropské unie, účinnost jejích politik 
a její plnou demokratickou legitimitu, k čemuž Ústavní smlouva nezpochybnitelně 
přispívá v rámci legislativního a rozpočtového postupu, jakož i potřebu posílit úlohu 
Evropské unie ve světě, aby se mohla podílet na definování a provádění opatření k řešení 
naléhavých problémů, kterým lidstvo čelí;

7. zdůrazňuje, že Ústavní smlouva přináší významný pokrok i v dalších záležitostech; jsou 
v ní například uznány hodnoty, na kterých je Evropská unie založena, a závaznost Listiny 
základních práv a tato smlouva rovněž podporuje účast občanů na politickém životě 
Evropské unie, vyjasňuje pravomoci Evropské unie a členských států a stanoví 
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dodržování zásady subsidiarity a definuje úlohu národních parlamentů;

8. prohlašuje, že nepřijme žádný výsledek jednání, který by ve srovnání s Ústavní smlouvou 
vedl k menší demokracii, transparentnosti a efektivnosti a k omezení práv občanů (včetně 
Listiny základních práv); 

9. uznává v této souvislosti nezbytnost vzít v úvahu klíčové otázky, které byly nastoleny 
zejména během období reflexe, ačkoli některými z nich se již zabývala Ústavní smlouva; 
jedná se např. o význam společného přístupu a vhodných prostředků činnosti 
v následujících oblastech:

– podpora udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o boj proti změně klimatu,
– podpora evropské solidarity v odvětví energie,

– vytváření migrační politiky,
– zlepšování či přizpůsobování evropského sociálního modelu v kontextu 

demografických změn a globalizace,
– zásadní boj proti terorismu a dialog mezi kulturami,

– definování účinných společných mechanismů hospodářské politiky v eurozóně a 
současně zabezpečení úlohy Evropské centrální banky v měnové politice v souladu 
se Smlouvami;

10. vyzývá Evropskou radu červnu 2007 k přijetí nezbytných kroků k tomu, aby byla v co 
nejbližším možném termínu svolána mezivládní konference s jasný mandátem k nalezení 
řešení spočívajících ve výše uvedených bodech, které byly formulovány po diskuzi s 
občany během období reflexe

11. připomíná, že Parlament jakožto jediný orgán Evropské unie, který je přímo volen 
občany, se musí účastnit této mezivládní konference na všech úrovních, a to alespoň 
v tom rozsahu, v němž se zúčastnil mezivládní konference v letech 2003–2004;

12. vyzývá Komisi, aby v nadcházejících jednáních zastávala úlohu, která jí přísluší;

13. zdůrazňuje význam dialogu mezi národními parlamenty a vládami v rámci mezivládní 
konference a vyjadřuje svou vůli udržovat během nadcházející fáze jednání úzké kontakty 
jak s národními parlamenty, tak s Výborem regionů, Evropským hospodářským a 
sociálním výborem a občanskou společností;

14. vyzývá k dokončení ratifikačního procesu Smlouvy vzešlé z práce mezivládní 
konference, do konce roku 2008, aby Parlament, který bude zvolen v roce 2009, mohl 
začít vykonávat svůj mandát již na základě ustanovení nové Smlouvy;

15. vyzývá členské státy, aby zvážily možnost koordinace svých ratifikačních procesů 
a umožnily tak dokončení všech ratifikačních postupů současně;

16. zamýšlí předložit konkrétnější návrhy ve svém stanovisku ke svolání mezivládní 
konference v souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii;
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17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení členům Evropské rady, Radě, Komisi, 
národním a regionálním parlamentům členských států, Výboru regionů a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru.
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