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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 

Předběžný návrh usnesení (PE 347.057) 
Jo Leinen 
k postupům ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a komunikační strategii 
týkající se této smlouvy 

 
 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Carlos Carnero Gonzáles 

Pozměňovací návrh 1 
Odrážka 1 

- s ohledem na návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, který odsouhlasily hlavy 
států nebo vlád členských států Evropské unie dne 18. června 20041 na mezivládní 
konferenci, na základě textu navrženého Evropským konventem, a který má být 
podepsán v Římě dne 29. října 2004, 

 Or. pa 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 2 
Bod odůvodnění A 

A. vzhledem k tomu, že dohoda, které bylo (vypouští se) dosaženo dne 18. června 2004, 
má historický význam a je prvním významným politickým aktem rozšířené Evropské 
unie, který pokládá základy obnovené Unie založené na větší demokracii, průhlednosti 
a efektivitě, 

                                                 
1 dokument IGC 87/04 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 3 
Bod odůvodnění B 

vypouští se  

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Bronisław Geremek 

Pozměňovací návrh 4 
Bod odůvodnění B 

B. vzhledem k tomu, že v roce 2005, 60 let po skončení druhé světové války a 16 let od 
znovusjednocení/konce rozdělení Evropy, je (vypouští se) náš kontinent usmířen v 
svobodě a mírovém uspořádání, založeném na stále užší hospodářské a politické 
integraci, jejíž hnací silou byla Evropská společenství a následně Evropská unie a její 
postupné rozšiřování,  

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Mauro Zani 

Pozměňovací návrh 5 
Bod odůvodnění B 

B. vzhledem k tomu, že již šedesát let žijeme v míru v rámci Unie, která je událostí 
mimořádného historického a politického významu a spolu s vnitřním usmířením 
Evropy po roce 1989 upevňuje šance nové generace evropských občanů na mír a 
bezpečnost ve svobodě a demokracii, na základě posílené hospodářské a politické 
integrace, pro níž bylo hnací silou postupné rozšiřování, 

 Or. it 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 6 
Bod odůvodnění C 

C. vzhledem k tomu, že (vypouští se) Ústava (vypouští se) by měla být prezentována 
evropským občanům co nejjasněji, nejúplněji a nejsrozumitelněji (vypouští se), 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Gérard Onesta 

Pozměňovací návrh 7 
Bod odůvodnění C 

C. vzhledem k tomu, že návrh smlouvy, která zakládá Ústavu pro Unii opírající se o 
členské státy a jejich občany, by měl být prezentován občanům co nejsrozumitelněji, a 
to především v zemích, ve kterých se budou konat referenda, jasně vyzdvihujíc již 
platné prvky a zdůrazňujíc nová ustanovení; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 8 
Odstavec - 1 (nový) 

-1. vyzývá všechny členy Evropské rady k převzetí osobní i kolektivní odpovědnosti za 
Ústavu a k aktivní účasti na kampani na podporu ratifikace Ústavy všemi členskými 
státy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 9 
Odstavec - 1 a (nový) 

-1 a. upozorňuje, že snaha o odložení ratifikace je zcela kontraproduktivní; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 10 
Odstavec 1 

1. považuje za zásadní zdůrazňovat (vypouští se) evropskou dimenzi národních postupů  
ratifikace v zájmu zvýšení sdíleného smyslu pro občanskou společnost napříč Unií; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Marie-Line Reynaud 

Pozměňovací návrh 11 
Odstavec 1 

1. považuje za zásadní všemi dostupnými prostředky podporovat evropskou dimenzi 
hlasování, které se bude konat v každém členském státě, v zájmu zvýšení 
informovanosti veřejnosti a přiblížení Evropy občanům; 

 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 12 
Odstavec 1 

(upravit předběžný návrh usnesení tak, aby se odstavec 1 stal odstavcem 4) 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 13 
Odstavec 2 

2. vyzývá Radu, aby navrhla koordinovaný postup při časovém plánování národních 
postupů ratifikace a aby se podílela na řádné správě pokud jde o parlamentní 
kontrolu a účast na referendu;  
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 14 
Odstavec 3 
 
vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 15 
Odstavec 3 

3. navrhuje, že termín od 5. do 8. května 2005, šedesáté výročí konce druhé světové 
války, by mohl být (vypouští se) vhodný pro některé členské státy pro konání jejich 
referenda nebo jejich schválení parlamentem (vypouští se); 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Carlos Carnero González 

Pozměňovací návrh 16 
Odstavec 3 

3. navrhuje zvolit jako termín, který by byl vhodný pro konání plánovaných referend o 
Ústavě ve členských státech, 5. – 8. května, neboť toto datum má symbolický význam, 
jak pro mír na našem kontinentu, tak pro evropskou integraci; 

 Or. pa 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 17 
Odstavec 3 a (nový) 

3 a. navrhuje, aby byl proces ratifikace ve všech členských státech hotov v červnu 2006; 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 18 
Odstavec 4 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly společnou komunikační strategii pro orgány 
a instituce EU na podporu evropské dimenze v národních debatách o evropské 
ústavě a její zviditelnění v rámci ratifikačního procesu; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 19 
Odstavec 4 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby připravily odpovídající kampaň a komunikační strategii 
(vypouští se); 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 20 
Odstavec 4 

(odstavec 4 se stane odstavcem 5 a měl by být pozměněn takto) 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly komunikační strategii zaměřenou na 
představení návrhu ústavní smlouvy občanům, a to přístupným, srozumitelným a 
objektivním způsobem (vypouští se); 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Richard Corbett 

Pozměňovací návrh 21 
Odstavec 4 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly komunikační strategii zaměřenou na 
představení návrhu ústavní smlouvy občanům, a to přístupným, srozumitelným a 
objektivním způsobem, který by zajistil optimální koherenci mezi členskými státy; 
vyjadřuje svou ochotu podílet se na této strategii; (první věta odstavce 5) 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Carlos Carnero González 

Pozměňovací návrh 22 
Odstavec 4 

4. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly komunikační strategii zaměřenou na 
představení návrhu ústavní smlouvy občanům, a to přístupným, srozumitelným a 
objektivním způsobem, který by zajistil optimální diskusi a mobilizaci evropského 
veřejného mínění na toto téma; 

 Or. pa 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Richard Corbett 

Pozměňovací návrh 23 
Odstavec 5 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 24 
Odstavec 5 

vypouští se 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 25 
Odstavec 5 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 26 
Odstavec 5 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 27 
Odstavec 6 

6. má v úmyslu předložit stanovisko k Ústavě v prosinci 2004, a pokud bude kladné, ve 
spolupráci s ostatními orgány, národními a regionálními parlamenty, politickými 
stranami a občanskými sdruženími aktivně podporovat její přijetí; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Richard Corbett 

Pozměňovací návrh 28 
Odstavec 6 

6. předloží stanovisko k návrhu ústavní smlouvy co nejdříve po jeho podepsání; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozměňovací návrh 29 
Odstavec 6 

(upravit předběžný návrh usnesení tak, aby se odstavec 6 stal odstavcem 1) 

 Or. fr 
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