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Usnesení Evropského parlamentu o postupu ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu pro 
Evropu a komunikační strategii týkající se této smlouvy 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, který odsouhlasily hlavy 
států nebo vlád členských států Evropské unie dne 18. června 20041 na mezivládní 
konferenci a který má být podepsán v Římě dne 29. října 2004, 

– s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dohoda, které bylo na nejvyšší politické úrovni členských států 
dosaženo dne 18. června 2004, má historický význam a je prvním významným politickým 
aktem rozšířené Evropské unie, který pokládá základy obnovené Unie založené na větší 
demokracii, průhlednosti a efektivitě, 

B. vzhledem k tomu, že v roce 2005, 60 let po skončení druhé světové války, je většina 
našeho kontinentu usmířená v mírovém uspořádání, založeném na stále užší hospodářské 
a politické integraci, jejíž hnací silou byla Evropská společenství a následně Evropská 
unie a její postupné rozšiřování, 

C. vzhledem k tomu, že návrh smlouvy, která zakládá Ústavu pro Unii opírající se o členské 
státy a jejich občany, by měl být prezentován občanům co nejsrozumitelněji, a to 
především v zemích, ve kterých se budou konat referenda, 

1. považuje za zásadní všemi dostupnými prostředky zdůrazňovat evropskou dimenzi 
hlasování, které se bude konat v každém členském státě, v zájmu zvýšení informovanosti 
veřejnosti a přiblížení Evropy občanům; 

2. vyzývá Radu, aby jak v otázce postupu ratifikace ústavní smlouvy, tak v otázce doby, kdy 
má proběhnout, prosazovala koordinovaný postup členských států; 

3. navrhuje zvolit jako termín, který by byl vhodný pro některé členské státy pro konání 
referenda nebo schválení parlamentem, 5. – 8. května, neboť toto datum má symbolický 
význam, jak pro mír na našem kontinentu, tak pro evropskou integraci; 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly komunikační strategii zaměřenou na představení 
návrhu ústavní smlouvy občanům, a to přístupným, srozumitelným a objektivním 
způsobem, který by zajistil optimální koherenci mezi členskými státy; 

5. vyjadřuje svou ochotu přispívat k této strategii a doporučuje vést dialog s ostatními orgány 
a prozkoumat tak možnosti společné strategie, která by co nejvíce koordinovala a 
sdružovala úsilí vyvíjené v tomto směru třemi orgány EU; 
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6. oznamuje svůj záměr předložit stanovisko k návrhu ústavní smlouvy co nejdříve po jeho 
podepsání; 

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

