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ratifikationsprocedurer for traktaten om en forfatning for Europa og en 
kommunikationsstrategi vedrørende samme traktat 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 1 
led 1 

- der henviser til udkastet til traktat om en forfatning for Europa, som 
regeringskonferencen forsamlet på EU-stats- og regeringschefsniveau godkendte den 
18. juni 2004 på grundlag af den af Det Europæiske Konvent udarbejdede tekst, og 
som skal undertegnes i Rom den 29. oktober 2004, 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 2 
Punkt A 

A. der henviser til den historiske rækkevidde af aftalen truffet (tekst udgår) den 18. juni 
2004, som var det udvidede EU's første større politiske handling, og som lagde 
grunden til et styrket EU baseret på øget demokrati, gennemsigtighed og effektivitet, 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 3 
Punkt B 

udgår   

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bronisław Geremek 

Ændringsforslag 4 
Punkt B 

B. der henviser til, at det meste af vort kontinent i 2005, 60 år efter den anden 
verdenskrigs afslutning og 16 år efter afslutningen på Europas deling, er forsonet på 
et grundlag af fred og frihed baseret på en stadig snævrere økonomisk og politisk 
integration, hvis drivkraft har været Fællesskaberne og dernæst EU og disses 
successive udvidelser, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Mauro Zani 

Ændringsforslag 5 
Punkt B 

B. der henviser til, at vi nu i tres år har levet i fred inden for Unionens grænser, og at 
det er en begivenhed af ekstraordinær historisk og samfundsmæssig betydning, der 
sammen med Europas forsoning efter 1989 styrker udsigterne til fred og sikkerhed 
under frihed og demokati for de nye generationer af europæiske borgere på 
grundlag af stærkere økonomisk og politisk integration, hvis drivkraftkraft har været 
de successive udvidelser, 

 

 Or. it 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 6 
Punkt C 

C. der henviser til, at (tekst udgår) traktaten (tekst udgår) bør forelægges på den 
klareste, retfærdigste og mest forståelige måde for Europas borgere (tekst udgår), 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Gérard Onesta 

Ændringsforslag 7 
Punkt C 

C. der henviser til, at udkastet til traktat, som fastlægger en forfatning for en union 
baseret på de medlemsstater og borgere, som udgør unionen, bør forelægges på den 
mest forståelige måde for borgerne, navnlig i de lande, hvor der vil blive afholdt 
folkeafstemning, med tydelig angivelse af de elementer, der allerede er trådt i kraft, 
og fremhævelse af nye bestemmelser, 

 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 8 
Punkt -1 (nyt) 

- 1. opfordrer alle medlemmer af Det Europæiske Råd til at påtage sig deres individuelle 
og kollektive ansvar for forfatningen og til at gøre en energisk indsats for at få den 
ratificeret af alle medlemsstater; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 9 
Punkt -1 a (nyt) 

-1a. advarer om, at et kapløb om at udsætte ratifikationen vil give fuldstændigt bagslag;   
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 10 
Punkt 1 

1. mener, at det er væsentligt, at man (tekst udgår) understreger den europæiske 
dimension ved de nationale ratifikationsprocedurer for at styrke en fælles følelse af 
social samhørighed over hele EU 

 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 11 
Punkt 1 

1. mener, at det er væsentligt, at man med alle midler fremmer den europæiske 
dimension af den afstemning, der vil finde sted i hver enkelt medlemsstat, for at styrke 
den fælles bevidsthed og bringe Europa tættere på borgerne; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 12 
Punkt 1 

(Beslutningsforslaget ændres, således at punkt 1 bliver punkt 4) 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 13 
Punkt 2 

2. anmoder Rådet om at udforme en samordnet fremgangsmåde for den tidsmæssige 
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planlægning af de nationale ratifikationsprocedurer og om i fællesskab at udvikle 
den bedste praksis for parlamentarisk kontrol og folkeafstemningskampagner; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 14 
Punkt 3 

udgår   

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 15 
Punkt 3 

3. foreslår, at (tekst udgår) perioden fra den 5. til den 8. maj 2005 - 60-årsdagen for 
afslutningen på anden verdenskrig i Europa - kunne være et passende tidspunkt for 
en række medlemsstater til at afholde deres folkeafstemninger eller gennemføre  den 
parlamentariske ratifikation (tekst udgår); 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 16 
Punkt 3 

3. foreslår, at man kunne vælge perioden fra den 5. til den 8. maj 2005 som en passende 
periode til at afholde de folkeafstemninger om forfatningen, der er planlagt i 
medlemsstaterne, da denne periode ville være af symbolsk værdi, både for freden på 
vort kontinent og for Europas opbygning; 

 Or. es 
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Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 17 
Punkt 3 a (nyt) 

3a. foreslår, at ratifikationsprocessen i alle medlemsstater bør være fuldført senest i juni 
2006; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 18 
Punkt 4 

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en fælles 
kommunikationsstrategi for de europæiske institutioner med henblik på at styrke 
den europæiske ånd i de nationale debatter om den europæiske forfatning og 
synliggøre den i ratifikationsprocessen; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 19 
Punkt 4 

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en passende kampagne og -
kommunikationsstrategi (tekst udgår); 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 20 
Punkt 4 

(Punkt 4 gøres til punkt 5 og får følgende ordlyd:)   

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en kommunikationsstrategi, som 
tager sigte på at forelægge udkastet til forfatningstraktat for borgerne på en måde, der 
både er tilgængelig, forståelig og objektiv (tekst udgår); 
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Richard Corbett 

Ændringsforslag 21 
Punkt 4 

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en kommunikationsstrategi, som 
tager sigte på at forelægge udkastet til forfatningstraktat for borgerne på en måde, der 
både er tilgængelig, forståelig og objektiv og ville garantere den størst mulige 
overensstemmelse mellem medlemsstaterne; erklærer sig rede til at bidrage til denne 
strategi; (første sætning i punkt 5) 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 22 
Punkt 4 

4. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en kommunikationsstrategi, som 
tager sigte på at forelægge udkastet til forfatningstraktat for borgerne på en måde, der 
både er tilgængelig, forståelig og objektiv og ville sikre størst mulig diskussion om og 
mobilisering af den europæiske offentlighed for den; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Richard Corbett 

Ændringsforslag 23 
Punkt 5 

udgår   

 Or. en 
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Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 24 
Punkt 5 

udgår   

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 25 
Punkt 5 

udgår   

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 26 
Punkt 5 

udgår   

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 27 
Punkt 6 

6. (tekst udgår) har til hensigt at afgive sin udtalelse om forfatningen i december 2004, 
og agter, hvis udtalelsen er positiv, at gå aktivt ind i kampagnen for vedtagelse af 
den sammen med de andre institutioner, nationale og regionale parlamenter, 
politiske partier og civilsamfundet; 

 

 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Richard Corbett 

Ændringsforslag 28 
Punkt 6 

6. vil at afgive sin udtalelse om udkastet til forfatningstraktat hurtigst muligt efter 
undertegnelsen; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 29 
Punkt 6 

(Beslutningsforslaget ændres, således at punkt 6 bliver punkt 1) 

 Or. fr 
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