
RE\613415SL.doc PE 374.015v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Dokument zasedanja

28.4.2006 B6-0000/2006

PREDLOG RESOLUCIJE
k vprašanju za ustni odgovor B6-0000/2006

v skladu s členom 108(5) Poslovnika,

ki ga vlaga Jo Leinen

v imenu Odbora za ustavne zadeve

o naslednjih korakih v obdobju razmisleka



PE 374.015v01-00 2 RE\613415SL.doc

SL

1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.

B6-0000/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o naslednjih korakih v obdobju razmisleka

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo1,

– ob upoštevanju izjave voditeljev držav ali vlad držav članic Evropske unije z dne 18. junija 
2005 o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo, dane ob zaključku Evropskega sveta 16. in 
17. junija 2005,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 2005,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2006 o obdobju razmisleka: potek, teme 
in okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

ob upoštevanju naslednjega:

A. v nekaterih državah članicah so se začele stvarne razprave o prihodnosti Evropske unije, ki 
se jih udeležujejo tako politični akterji kot tudi državljani, ni pa prišlo do vseobče razprave 
po vsej Uniji, zlasti ne v vseh tistih državah članicah, ki še niso ratificirale ustavne pogodbe,

B. institucije Evropske unije prispevajo k tej razpravi s prirejanjem javnih forumov, vključno z 
internetnimi forumi, tako na krajih svojega dela kot tudi na izbranih krajih srečanj v državah 
članicah, vendar sedanji načrt D v Uniji še ni prodrl do širšega občinstva,

C. 8. in 9. maja se je s skupno sejo poslancev Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov držav članic Unije odprla medparlamentarna razsežnost te razprave,

D. nujno je, da razprava prodre do državljanov v vseh državah članicah, zlasti v tistih, ki še 
niso ratificirale ustavne pogodbe in nameravajo predhodno izvesti referendum,

E. v letu 2006 je ustavno pogodbo potrdil estonski parlament, obstaja pa upanje, da bo 
postopek ratifikacije kmalu zaključen tudi na Finskem,

F. s tem se bo število držav, ki so ratificirale ustavno pogodbo, povzpelo na 18, medtem ko 
dve državi tega zaradi negativnih rezultatov referenduma še ne moreta, druge pa so 
oklevale zaradi različnih pogledov,
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1. potrjuje zavezanost dosegi ustavne ureditve za Evropsko unijo in sicer brez nepotrebnega 
odlašanja ter potrditvi Pogodbe o Ustavi za Evropo;

2. svari pred poskusi razveljavitve skupnega sporazuma, doseženega v Pogodbi, saj bi to 
povzročilo resen dvom o političnem projektu Evrope in predstavljalo nevarnost oslabljene 
in razcepljene Unije;

3. poziva Evropski svet, naj sedanje obdobje razmisleka podaljša do sredine leta 2007, zato da 
bi najkasneje do druge polovice leta 2007 sprejeli jasno odločitev o nadaljnjih postopkih v 
zvezi z ustavno pogodbo;

4. poziva Evropski svet, naj od posameznih držav članic pridobi jasno izraženo podporo na
činu in sredstvom, ki jih ima namen uporabiti v preostalem obdobju razmisleka, in 
nameravani poglobitvi javne razprave o prihodnosti Evrope;

5. poziva Komisijo, naj načrt D prilagodi drugi fazi obdobja razmisleka in zagotovi dovolj 
finančnih sredstev za predvidene dejavnosti;

6. poziva Evropski svet, naj tiste države članice, ki še niso zaključile postopka ratifikacije, 
spodbudi, da bi do konca obdobja razmisleka izdelale prepričljive načrte v zvezi z 
nadaljevanjem tega postopka;

7. predlaga, naj Evropski svet izdela primeren okvir in, kakor hitro bo politični koledar to 
omogočal, vzpostavi poseben dialog s predstavniki tistih držav, v katerih je bil rezultat 
referenduma o ustavni pogodbi negativen, zato da razišče, ali in pod kakšnimi pogoji bi se 
tem državam zdelo mogoče spet povzeti postopek ratifikacije;

8. poziva Evropsko komisijo, naj ta pristop podpre in Evropskemu svetu predstavi načrt 
najboljšega načina njegovega izvajanja;

9. iz razprav s poslanci nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije, ki so 8. in 9. 
maja potekale Bruslju, sklepa naslednje:

[vpišejo se predlogi sprememb, vloženi po srečanju 8. in 9. maja]

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

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

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

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

10. potrjuje cilj, da bo potrebna ustavna ureditev pripravljena, ko bodo državljani Unije v letu 
2009 pozvani k udeležbi na evropskih volitvah;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam ter 
parlamentom držav članic.
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