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Τροπολογία 1
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
ενέκριναν απόφαση για την παροχή 
διαβεβαίωσης και ανταπόκρισης στις 
ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον 
αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά 
με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, 
τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα 
και συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της 
επόμενης συνθήκης προσχώρησης και 
σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές 
επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις 
διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο 
που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
διευκρινίσεις των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας σχετικά με τις ιρλανδικές 
ανησυχίες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
ενέκριναν απόφαση για την παροχή "των 
απαραίτητων νομικών εγγυήσεων" 
ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες του 
ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη 
ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την 
ασφάλεια και την άμυνα και συμφώνησαν 
ότι, κατά τη σύναψη της επόμενης 
συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με 
τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα 
περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης 
σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως διευκρινίσεις των 
διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας 
σχετικά με τις ιρλανδικές ανησυχίες·

Or. en

Τροπολογία 2
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 
του σχεδίου πρωτοκόλλου όταν αναφέρει 
ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί 
επηρεάζει το πεδίο αναφοράς και 
εφαρμογής της προστασίας του 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν το άρθρο 
1 του σχεδίου πρωτοκόλλου αναφέρει ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί 
επηρεάζει το πεδίο αναφοράς και 
εφαρμογής της προστασίας του 
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δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της 
οικογένειας και της προστασίας των 
δικαιωμάτων στην εκπαίδευση που 
προβλέπει το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, 
αναφέρεται σε θέματα που δεν εμπίπτουν 
σε πεδία αρμοδιότητας της Ένωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα άρθρα 2 έως 6 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε στα οποία ο ρόλος της Ένωσης είναι 
συμπληρωματικός (άρθρο 6 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης)· 

δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της 
οικογένειας και της προστασίας των 
δικαιωμάτων στην εκπαίδευση που 
προβλέπει το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, 
αυτό πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα 
της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. da

Τροπολογία 3
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου συνάγει απλώς 
γενικά συμπεράσματα λόγω απουσίας 
συγκεκριμένων διατάξεων στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας και δεν αποκλείει 
οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την 
κατεύθυνση του οικονομικού συντονισμού 
της Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου αποβλέπει στη 
διαπίστωση ότι 'η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα 
τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την 
έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης', παρά την ανάγκη για πολύ 
μεγαλύτερη προσέγγιση στον τομέα της 
φορολογικής πολιτικής, ειδικότερα εντός 
της ευρωζώνης, η οποία περιλαμβάνει και 
την Ιρλανδία·

Or. en

Τροπολογία 4
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου συνάγει απλώς 
γενικά συμπεράσματα λόγω απουσίας 
συγκεκριμένων διατάξεων στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας και δεν αποκλείει 
οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την 
κατεύθυνση του οικονομικού συντονισμού 
της Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου αποκλείει 
οιαδήποτε παρέμβαση του τύπου αυτού 
ως προς την Ιρλανδία, ασχέτως από τη 
βάση που θα είχε στη Συνθήκη·

Or. da

Τροπολογία 5
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου διευκρινίζει τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 
σε θέματα ασφάλειας και άμυνας (άρθρα 
42 έως 46 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση), αποσαφηνίζοντας 
ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας 
της Ένωσης δεν επηρεάζει την πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας κάθε κράτους 
μέλους, της Ιρλανδίας 
συμπεριλαμβανομένης, ή τις υποχρεώσεις 
κάθε κράτους μέλους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του 
σχεδίου πρωτοκόλλου υποστηρίζει ότι η 
κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης, που καλύπτει τη σταδιακή 
πλαισίωση μιας κοινής αμυντικής 
πολιτικής της ΕΕ " δεν επηρεάζει την 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας κάθε 
κράτους μέλους, της Ιρλανδίας 
συμπεριλαμβανομένης, ή τις υποχρεώσεις 
κάθε κράτους μέλους, παρά το γεγονός ότι 
όλα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση, 
στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποτελέσει αντικείμενο ένοπλης επίθεσης, 
να παρέχουν βοήθεια και συνδρομή με 
όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 
και ότι, ομοίως, όλα τα κράτη μέλη έχουν 
δεσμευθεί αμοιβαίως να ενεργούν 
αλληλέγγυα σε περίπτωση τρομοκρατικής 
επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς 
καταστροφής· 

Or. en
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Τροπολογία 6
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες 
πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κρατών 
μελών και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου 
πρωτοκόλλου είναι συμβιβάσιμο με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες 
πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κρατών 
μελών και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου 
πρωτοκόλλου είναι συμβιβάσιμο με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
είναι εκείνα που διαπραγματεύονται και 
εγκρίνουν τροπολογίες επί της Συνθήκης, 
ότι για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 
γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες 
πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κρατών 
μελών και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου 
πρωτοκόλλου είναι συμβιβάσιμο με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας

Or. da

Τροπολογία 8
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτα στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, είτε σχετίζεται 
με το Δικαστήριο είτε με την Επιτροπή ή 
τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να 
αντιβαίνει προς το γράμμα ή το πνεύμα 
του εγκριθέντος πρωτοκόλλου·

Or. da

Τροπολογία 9
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διατυπώνει θετική γνωμοδότηση 
σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για εξέταση των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων στις 
Συνθήκες·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
προταθείσες τροπολογίες επί των 
Συνθηκών, τις οποίες το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο επιθυμεί να εξετάσει·

Or. en

Τροπολογία 10
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια 
καθώς και την κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.
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Κροατίας.

Or. en


