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Uznesenie Európskeho parlamentu o postupoch pri ratifikácii Zmluvy zakladajúcej 
Ústavu pre Európu a o komunikačnej stratégii pre uvedenú Zmluvu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, s ktorým súhlasili hlavy 
štátov a vlád členských štátov Európskej únie 17. júna 20041na medzivládnej konferencii, 
a ktorý sa má podpísať 29. októbra 2004 v Ríme, 

– so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže dohoda dosiahnutá na najvyššej politickej úrovni členských štátov 18. júna 2004 
má historický význam a predstavuje prvý závažný politický akt rozšírenej Európskej únie 
tým, že kladie základy obnovenej únie, založenej na zvýšenej miere demokracie, 
transparentnosti a účinnosti, 

B. keďže v roku 2005 uplynie 60 rokov od skončenia druhej svetovej vojny vládne na 
väčšine nášho kontinentu mier a poriadok, založený na čoraz užšej hospodárskej a 
politickej integrácii, ktorej hnacou silou boli postupne rozširované Európske spoločenstvá 
a následne únia, 

C. keďže návrh zmluvy, ktorý zakladá ústavu pre úniu, založenú na členských štátoch a ich 
občanoch, by sa mal čo najzrozumiteľnejšie prezentovať občanom, najmä v krajinách, v 
ktorých sa má uskutočniť referendum, 

1. považuje za dôležité využiť všetky dostupné prostriedky a zdôrazniť európsky rozmer 
hlasovania, ktoré sa bude konať v každom členskom štáte, aby sa zvýšilo verejné 
povedomie občanov a aby sa EÚ viac priblížila k občanovi; 

2. vyzýva Radu, aby členským štátom navrhla koordinovaný prístup vzhľadom na postup pri 
ratifikácii ústavnej zmluvy, ako aj na obdobie, v ktorom sa ratifikácia uskutoční; 

3. navrhuje, že obdobie od 5. do 8. mája by sa mohlo určiť ako vhodné obdobie pre niektoré 
členské štáty na uskutočnenie referenda o ústavnej zmluve alebo na to, aby postúpili s jej 
ratifikáciou v parlamente, pretože by toto obdobie by malo symbolickú hodnotu pre mier 
na našom kontinente aj pre európsku integráciu; 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali komunikačnú stratégiu zameranú na prezentáciu 
návrhu ústavnej zmluvy občanom takým spôsobom, ktorý je zároveň prístupný, 
zrozumiteľný aj objektívny a ktorý by mohol zabezpečiť optimálnu zhodu medzi 
členskými štátmi; 

5. deklaruje svoju vôľu prispieť k tejto stratégii a odporúča dialóg s ďalšími orgánmi, aby sa 
preskúmala možnosť presadzovania spoločnej stratégie, ktorá by podľa možnosti 
koordinovala a zjednotila úsilie vynaložené tromi uvedenými orgánmi; 
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6. oznamuje úmysel vydať stanovisko k návrhu ústavnej zmluvy čo najskôr po jej podpísaní; 

7. poveruje predsedu Európskeho parlamentu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, 
vládam a parlamentom členských štátov. 
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