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P6_TA-PROV(2007)0234
Plán ústavného procesu Európskej únie 
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej 
únie (2007/2087(INI))
Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu podpísanú 29. októbra 2004 v Ríme 
(Ústavná zmluva),

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva 
zmenenú a doplnenú Jednotným európskym aktom a Maastrichtskou zmluvou, 
Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice,

– so zreteľom na Vyhlásenie z Laekenu o budúcnosti Európskej únie z 15. decembra 20011,

– so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej 
republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej 
republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii2

a Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre 
Európu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a 
rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie 
a analýza budúcnosti Európy6,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. decembra 2006 o inštitucionálnych aspektoch 
schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty7,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady zo 16. – 17. júna 2005, 15. – 16. júna 
2006 a 14. – 15. decembra 2006,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady pre Európsky parlament zo 17. januára 
2007,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 
14. marca 2007 vydané k 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv,

  
1 Zasadnutie Európskej rady v Laekene, príloha 1, s. 19.
2 Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.
4 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
5 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
6 Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 267.
7 Prijaté texty, P6_TA(2006)0569.
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– so zreteľom na Vyhlásenie pre Európu, ktoré prijal Výbor regiónov na svojom zasadnutí 
23. marca 2007,

– so zreteľom na Berlínske vyhlásenie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv 
z 25. marca 2007,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0197/2007),

keďže:

A. EÚ ako prvý úspešný príklad nadnárodnej demokracie tvorenej štátmi a občanmi čelí 
novým a dosiaľ nebývalým výzvam, ktoré, spolu so zmenami, ktorými prešla počas 
jednotlivých rozširovaní, rozvoja vnútorného trhu a globalizácie, vyžadujú revíziu jej 
základov,

B. Ústavnú zmluvu podpísali hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ, čím sa zaviazali 
nájsť vhodné riešenia problémov, ktorým EÚ čelí vnútri i vonku, ako i výziev spojených s 
rozširovaním prostredníctvom prehlbovania politickej dimenzie EÚ,

C. Ústavná zmluva, najmä jej časti I, II, a IV, bola vypracovaná v súlade s metódou Konventu, 
v ktorom sa zišli zástupcovia členských štátov a pristupujúcich krajín, Komisie a 
Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ktorých poslanci tvorili väčšinu, čo 
posilnilo jeho legitimitu,

D. časť III Ústavnej zmluvy je predovšetkým kodifikáciou súčasných zmlúv, ku ktorým 
Konvent predložil niektoré úpravy a zlepšenia, najmä rozšírenie právneho základu pre 
spolurozhodovanie v legislatívnom postupe zo súčasných 37 oblastí na 86, čo sa musí 
zachovať v záujme zlepšenia demokracie, transparentnosti a výkonnosti,

E. osemnásť členských štátov, čo predstavuje dve tretiny celkového počtu členských štátov 
a väčšinu obyvateľov Európskej únie, k dnešnému dňu ratifikovalo Ústavnú zmluvu 
v súlade so svojimi vlastnými ústavnými podmienkami, v Španielsku a Luxembursku aj 
prostredníctvom referenda, zatiaľ čo ďalšie štyri členské štáty dali najavo svoju ochotu 
pokračovať v procese ratifikácie,

F. Francúzsko a Holandsko po negatívnych výsledkoch referend, ktoré tieto krajiny 
zorganizovali, neboli schopné tento proces úspešne ukončiť,

G. verejná diskusia, ktorú začal postup ratifikácie Ústavnej zmluvy, ukázala, že jadrom 
ťažkostí nie sú ani tak inštitucionálne zmeny ako skôr špecifické aspekty konkrétnych 
politík a že kritika smerovala najmä k časti III, ktorá sa zaoberá politikami a fungovaním 
EÚ, hoci časť III obsahuje predovšetkým ustanovenia, ktoré sú už v platnosti,

H. mnohé z vyjadrených obáv sa týkali skôr kontextu ako obsahu; a keďže otázky, ktoré 
vzbudzovali najviac obáv medzi verejnosťou, ako napríklad smernica o službách na 
vnútornom trhu1a finančný rámec, sa už odvtedy vyriešili,

  
1 Ú. v. EÚ L 376 , 27.12.2006, s. 36.
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I. Európska rada, ktorá zasadala 16. – 17. júna 2005, rozhodla po referendách vo Francúzsku 
a Holandsku začať obdobie reflexie, počas ktorého ďalších šesť členských štátov ukončilo 
ratifikáciu, a Európska rada, ktorá zasadala 15. – 16. júna 2006, požiadala predsedníctvo, 
aby preskúmalo možné spôsoby prekonania ústavnej krízy pred svojím ďalším stretnutím 
21. – 22. júna 2007,

J. verejná diskusia, ktorá sa začala počas obdobia reflexie, dostatočne preukázala, že problémy 
a výzvy, ktorým EÚ čelí a ktoré boli najskôr načrtnuté vo vyhlásení z Laekenu, pričom ich 
mala riešiť Ústavná zmluva, nezmizli; naopak, stali sa ešte výraznejšími a ich riešenie ešte 
naliehavejším,

K. parlamentné stretnutia, ktoré spoločne organizuje Európsky parlament a národné 
parlamenty, ukázali, že vo všeobecnosti panuje zhoda v tom, že Ústavná zmluva by EÚ
poskytla vhodný rámec na to, aby sa mohla vyrovnať s výzvami, ktorým čelí, ako aj na 
zložitú, ak nie nemožnú, realizáciu novej medzivládnej konferencie na schválenie návrhov, 
ktoré boli buď radikálne odlišné, alebo nadradené návrhom prijatým v roku 2004,

L. existuje stále naliehavejšia potreba poskytnúť rozšírenej EÚ nástroje a prostriedky, ktoré jej 
umožnia efektívne fungovať, posilniť svoju úlohu vo svete a riešiť obavy svojich občanov, 
a to na pozadí výziev, ktoré prinášajú okrem iného globalizácia, klimatické zmeny, 
zabezpečenie dodávok energie a starnúce obyvateľstvo,

M. hore uvedená Berlínska deklarácia z 25. marca 2007, ktorú podpísali predsedovia Európskej 
rady, Európskeho parlamentu a Komisie, stanovuje cieľ dať EÚ na obnovený spoločný
základ ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2009,

1. opätovne vyjadruje svoju podporu obsahu Ústavnej zmluvy, cieľom ktorej je, ako 
rozhodujúci krok, formálne zabezpečiť EÚ jej vlastný politický rozmer, posilniť efektivitu 
činností Európskej únie, upevniť demokratickú kontrolu nad jej rozhodovacími postupmi, 
zlepšiť transparentnosť a posilniť práva občanov EÚ, pričom zároveň predstavuje 
kompromis, a ktorá vyhovuje potrebám súčasnej EÚ;

2. zdôrazňuje, že dve tretiny členských štátov už ratifikovali Ústavnú zmluvu a štyri ďalšie 
štáty jasne vyjadrili svoj záväzok plniť ustanovenia obsiahnuté v zmluve, ako sa preukázalo 
na nedávnom stretnutí v Madride, ktoré sa konalo z iniciatívy španielskej a luxemburskej 
vlády;

3. berie na vedomie obavy, ktoré vyjadrili občania Francúzska a Holandska, a diskusiu, ktorá 
sa uskutočnila v oboch krajinách;

4. berie na vedomie obavy, ktoré sa vyskytli aj v niektorých členských štátoch, ale tiež 
skutočnosť, že ich vlády vyjadrili svoju podporu pri hľadaní uspokojivého riešenia na 
zachovanie hlavných reforiem obsiahnutých v Ústavnej zmluve;

5. pripomína politickú zodpovednosť členských štátov, ktoré podpísali, ale neratifikovali 
Ústavnú zmluvu;

6. opätovne potvrdzuje svoj záväzok dosiahnuť dohodu v trvajúcom ústavnom procese EÚ, 
ktorý sa, možno v inej podobe, zakladá na obsahu Ústavnej zmluvy, no berie na vedomie 
ťažkosti, ktoré sa vyskytli v niektorých členských štátoch;
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7. vzhľadom na uvedené skutočnosti podporuje úsilie nemeckého predsedníctva získať na 
zasadnutí Európskej rady v júni 2007 záväzok zvolať medzivládnu konferenciu a určiť plán, 
ktorý bude obsahovať postup, jasný mandát a cieľ dosiahnuť dohodu do konca tohto roka;

8. pripomína potrebu zaručiť rozhodovaciu schopnosť EÚ, účinnosť jej politík a ich plnú 
demokratickú legitimitu, k čomu Ústavná zmluva nepopierateľne prispieva z hľadiska 
kontroly, legislatívnych a rozpočtových postupov, ako aj potrebu posliniť spoločnú 
bezpečnostnú a zahraničnú politiku a úlohu EÚ vo svete, aby mohla ovplyvňovať 
definovanie a realizáciu riešení naliehavých problémov, ktorým ľudstvo čelí;

9. trvá na zachovaní všetkých základných zásad uvedených v časti I Ústavnej zmluvy vrátane 
dvojakej povahy EÚ ako únie štátov a občanov, nadradenosti európskeho práva, novej 
typológie právnych aktov a postupov, hierarchie právnych predpisov a EÚ ako právnickej 
osoby; zdôrazňuje, že Ústavná zmluva prináša aj ďalšie dôležité zlepšenia v takých 
otázkach, ako sú upevnenie platných zmlúv a splynutie pilierov, vyjadrenie uznania hodnôt, 
na ktorých sa EÚ zakladá a právnej záväznosti Charty základných práv, ako aj posilnenie 
účasti občanov na politickom živote EÚ, ujasnenie príslušných kompetencií EÚ a členských 
štátov, dodržiavanie zásady subsidiarity a osobitnej úlohy národných parlamentov v tejto 
veci bez toho, aby bola ohrozená inštitucionálna rovnováha EÚ, ako je zakotvené v 
protokole o subsidiarite a rešpektovanie úlohy regionálnych a miestnych orgánov;

10. zdôrazňuje, že akýkoľvek návrh na zmenu Ústavnej zmluvy musí zabezpečiť rovnakú 
úroveň podpory, akú získala skôr prostredníctvom ustanovení, ktoré návrh zamýšľa 
nahradiť;

11. vyhlasuje, že zamietne každý výsledok rokovaní, ktorý v porovnaní s Ústavnou zmluvou 
povedie k zníženiu ochrany práv občanov (trvá najmä na zachovaní Charty základných 
práv, najmä jej právne záväzného charakteru), ako aj menšej demokracii, transparentnosti a 
účinnosti fungovania EÚ;

12. v tomto ohľade uznáva potrebu zohľadniť závažné otázky, ktoré sa objavili počas obdobia 
reflexie, a skutočnosť, že uvedené otázky je možné náležite riešiť iba v silnejšej, nie v 
slabšej Európe, a objasniť ostatné otázky, ktorým sa už venovala Ústavná zmluva, ako sú:

– trvalo udržateľný rozvoj, najmä boj proti klimatickým zmenám,

– európska solidarita v oblasti energetiky,
– súdržná migračná politika,

– európsky sociálny model v kontexte demografických zmien a globalizácie,
– terorizmus,

– dialóg medzi civilizáciami,
– účinné spoločné mechanizmy pre koordináciu hospodárskych politík v eurozóne a 

súčasné zabezpečenie úlohy Európskej centrálnej banky v menovej politike v súlade so 
zmluvami,

– kritériá a postupy EÚ pri rozširovaní;

13. je presvedčený, že pre úspešnosť metód Konventu pri príprave návrhu zmluvy je potrebné 
zachovať pri každom riešení ústavného procesu základné zásady účasti parlamentov, 
zapojenie občianskej spoločnosti a plnú transparentnosť;



A6-0197/2007 - Spravodajcovia: Enrique Barón Crespo a Elmar Brok 30/05/2007/ 5

14. pripomína, že Európsky parlament ako jediná inštitúcia EÚ volená priamo občanmi sa musí 
plne zúčastňovať na medzivládnej konferencii na každej úrovni, a to vo väčšej miere, než 
tomu bolo počas medzivládnej konferencie v rokoch 2003-2004;

15. žiada ďalej, paralelne k aktívnej účasti zástupcov Európskeho parlamentu na medzivládnej 
konferencii, zvolať medzivládnu konferenciu s cieľom zachovať informovanosť 
Európskeho parlamentu a významne prispieť k vytvoreniu konsenzu jednotlivých strán a 
medzinárodného konsenzu na medzivládnej konferencii;

16. pripomína svoj záväzok dodržať mechanizmus Konventu, ak by sa hlavy štátov a vlád 
rozhodli podstatne zmeniť platné znenia dohôd;

17. vyzýva Komisiu, aby pri budúcich rokovaniach a pri príprave návrhov na prijatie Ústavnej
zmluvy týkajúcich sa tém uvedených v odseku 12 v plnej miere zohrala svoju úlohu;

18. zdôrazňuje dôležitosť dialógu medzi národnými parlamentmi a ich vládami prostredníctvom 
medzivládnej konferencie a vyjadruje svoju ochotu byť v úzkom kontakte s národnými 
parlamentmi počas nadchádzajúcej fázy rokovaní, ako aj s Výborom regiónov a Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom, európskymi sociálnymi partnermi, náboženskými 
združeniami a občianskou spoločnosťou;

19. vyzýva na ukončenie procesu ratifikácie novej zmluvy do konca roku 2008, aby ďalší 
Európsky parlament, ktorý bude zvolený v roku 2009, už začal vykonávať svoj mandát 
podľa ustanovení novej zmluvy;

20. žiada, aby všetky členské štáty koordinovali svoje postupy ratifikácie a umožnili tak 
súčasné dokončenie procesu ratifikácie;

21. má v úmysle predložiť stanovisko k zvolaniu medzivládnej konferencie v súlade s článkom 
48 Zmluvy o Európskej únii v zmysle kritérií stanovených v tomto uznesení;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil členom Európskej rady, Rade, 
Komisii, národným parlamentom členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.


