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1 Ú. v. EÚ C 247 E, 6. 10. 2005, s. 88.

B6-0000/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o následných krokoch v období hodnotenia

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu1,

– so zreteľom na vyhlásenie z 18. júna 2005, ktoré podali vedúci predstavitelia štátov a vlád 
o ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu po uzavretí rokovaní Európskej rady, ktorá
zasadala 16. a 17. júna 2005,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 15. a 17. júna 2004,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období hodnotenia: o štruktúre, 
predmetoch a kontexte hodnotenia diskusie o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 33 a článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Keďže:

A. v niektorých členských štátoch sa začala skutočná diskusia o budúcnosti Európskej únie, 
do ktorej sa zapájajú politickí činitelia i občania; ale ešte sa nezačala všeobecná diskusia v 
celej Únii, najmä nie vo všetkých členských štátoch, ktoré zatiaľ neratifikovali Zmluvu o 
Ústave pre Európu,

B. inštitúcie Európskej únie prispievajú k tejto diskusii organizovaním verejných diskusných 
fór vrátane internetových fór na svojich pracovných miestach a tiež vo vybraných miestach 
v členských štátoch, napriek tomu súčasný plán D zatiaľ neoslovil širšiu verejnosť v Únii,

C. 8. a 9. mája sa na spoločnej schôdzi poslancov Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov členských štátov Únie otvoril medziparlamentný rozmer tejto diskusie,

D. je veľmi potrebné, aby sa do tejto diskusie zapojili občania vo všetkých členských štátoch a 
najmä v tých, ktoré ešte neratifikovali ústavnú zmluvu a predtým majú v úmysle uskutočniť
referendum,

E. v roku 2006 schválil ústavnú zmluvu estónsky parlament a čoskoro, ako možno dúfať, sa aj 
vo Fínsku skončí parlamentný proces schvaľovania ústavnej zmluvy,

F. tým sa počet krajín, ktoré ratifikovali ústavnú zmluvu, zvýši na 18, zatiaľ čo vo 2 krajinách 
nie je možné pre negatívny výsledok referenda ústavnú zmluvu ratifikovať a rozdielnosť
názorov spôsobila pochybnosti v ostatných krajinách,
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1. potvrdzuje záväzok vytvoriť bez zbytočného odkladu ústavný rámec pre Európsku úniu a 
zároveň potvrdzuje svoju podporu Zmluve o Ústave pre Európu;

2. varuje pred každým pokusom narušiť celkový kompromis, ktorý sa dosiahol ústavnou 
zmluvou, pretože by to vážne spochybnilo európsky politický projekt a vyvolalo nebezpe
čenstvo oslabenia a rozdelenia Únie;

3. vyzýva Európsku radu, aby predĺžila súčasné obdobie hodnotenia do polovice roka 2007 s 
cieľom dosiahnuť jednoznačné rozhodnutie o ústavnej zmluve najneskôr do druhej 
polovice roka 2007;

4. vyzýva Európsku radu, aby sa od každého členského štátu usilovala dosiahnuť jednoznačný
záväzok týkajúci sa spôsobov, ktorými navrhuje pokračovať počas zvyšného obdobia
hodnotenia a ktorými má v úmysle zintenzívniť verejnú diskusiu o budúcnosti Európy;

5. žiada Komisiu, aby v druhom štádiu obdobia hodnotenia upravila svoj Plán D a poskytla 
dostatočné finančné prostriedky na plánované aktivity;

6. žiada Európsku radu, aby vyzvala členské štáty, ktoré doteraz neuzavreli ratifikačné
postupy, aby do konca obdobia hodnotenia vypracovala hodnoverné scenáre, ako zamýš
ľajú postupovať ďalej;

7. navrhuje, aby Európska rada vypracovala náležitý rámec, ktorý by čo najskôr, podľa toho, 
ako to dovolí politický kalendár, umožnil uskutočniť konkrétny dialóg so zástupcami tých 
krajín, v ktorých dosiahla ústavná zmluva negatívny výsledok, s cieľom preskúmať, či pod
ľa nich bude možné, aby znovu začali ratifikačný postup a za akých podmienok;

8. vyzýva Európsku komisiu, aby podporila tento prístup a predložila Európskej rade 
cestovnú mapu na jeho najvhodnejšie zavedenie;

9. vyvodzuje tieto závery z diskusií s poslancami národných parlamentov členských štátov 
Únie, ktoré sa uskutočnili 8. a 9. mája v Bruseli:

[budú doplnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa predložia po schôdzi z 8. a 9. 
mája]

a) ..................

b) ...................

c) ..................

d) ..................;

10. zdôrazňuje svoj cieľ, že vtedy, keď budú občania Únie vyzvaní k európskym voľbám v 
roku 2009, mal by byť pripravený potrebný ústavný rámec;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov.


