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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 

Πρόταση ψηφίσµατος (PE 347.057) 
Jo Leinen 
σχετικά µε τις διαδικασίες επικύρωσης της Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγµα για την 
Ευρώπη και σχετικά µε µια επικοινωνιακή στρατηγική για την εν λόγω Συνθήκη 
 

Πρόταση ψηφίσµατος 
 
 

Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική αναφορά 1 

– έχοντας υπόψη το Σχέδιο Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγµα για την Ευρώπη, για 
το οποίο οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνερχόµενοι στο πλαίσιο της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, συµφώνησαν 
στις 18 Ιουνίου 20041, βάσει του κειµένου που εξεπόνησε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση, 
και το οποίο πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώµη στις 29 Οκτωβρίου 2004, 

 Or. pa 

 

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. εκτιµώντας την ιστορική σπουδαιότητα της συµφωνίας που επετεύχθη στις 18 
παρελθόντος Ιουνίου (διαγραφή), και που απετέλεσε την πρώτη µείζονα πολιτική 
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πράξη της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας τα θεµέλια µιας ανανεωµένης 
Ένωσης στηριζόµενης σε περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και 
αποτελεσµατικότητα, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη Β 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bronisław Geremek 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. εκτιµώντας ότι το 2005, εξήντα έτη µετά το πέρας του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου και δεκαέξι έτη µετά το τέλος της διαίρεσης της Ευρώπης, (διαγραφή) η 
ήπειρός µας έχει συµφιλιωθεί σε µια ειρηνική και ελεύθερη τάξη που βασίζεται σε 
µια όλο και πιο στενή οικονοµική και πολιτική ενοποίηση, της οποίας καθοριστικοί 
φορείς υπήρξαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
τις διαδοχικές διευρύνσεις τους, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Mauro Zani 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. εκτιµώντας ότι, εδώ και 60 χρόνια, οι άνθρωποι που κατοικούν εντός των ορίων 
της Ένωσης ζουν ειρηνικά και ότι αυτό αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικής ιστορικής 
και πολιτικής σηµασίας, το οποίο, µαζί µε τη συµφιλίωση που επιτεύχθηκε µέσα 
στους κόλπους της Ευρώπης µετά το 1989, εδραιώνει µια προοπτική ειρήνης και 
ασφάλειας σε ένα χώρο ελευθερίας και δηµοκρατίας για τις µελλοντικές γενεές των 
ευρωπαίων πολιτών, βάσει µιας ισχυρότερης οικονοµικής και πολιτικής 
ολοκλήρωσης, της οποίας αποφασιστική κινητήρια δύναµη ήταν οι 
πραγµατοποιηθείσες διευρύνσεις· 

 Or. it 
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Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. εκτιµώντας ότι (διαγραφή) η Συνθήκη (διαγραφή) πρέπει να παρουσιασθεί στους 
πολίτες της Ευρώπης µε τον πιο σαφή, αντικειµενικό και κατανοητό δυνατό τρόπο 
(διαγραφή), 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Gérard Onesta 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. εκτιµώντας ότι το Σχέδιο Συνθήκης, που θεσπίζει το Σύνταγµα µιας Ένωσης 
θεµελιωµένης στα κράτη µέλη της και στους πολίτες που τα συγκροτούν, πρέπει να 
παρουσιασθεί στους πολίτες µε τον πιο κατανοητό δυνατό τρόπο, ειδικότερα στις 
χώρες εκείνες όπου θα διενεργηθούν δηµοψηφίσµατα, εξαίροντας σαφώς τα στοιχεία 
που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και υπογραµµίζοντας τις νέες διατάξεις· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 8 
Παράγραφος –1 (νέα) 

-1. καλεί όλα τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να αναλάβουν την ατοµική και 
συλλογική τους ευθύνη για το Σύνταγµα και να ηγηθούν αποφασιστικής 
εκστρατείας υπέρ της επικύρωσής του από όλα τα κράτη µέλη· 

 Or. en 
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Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 9 
Παράγραφος –1α (νέα) 

-1α. προειδοποιεί ότι τυχόν προσπάθειες για αναβολή της επικύρωσης θα είναι 
απολύτως αντιπαραγωγικές· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 10 
Παράγραφος 1 

1. εκτιµά όντως ότι πρέπει (διαγραφή) να προβληθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των 
εθνικών διαδικασιών επικύρωσης (διαγραφή), ώστε να ενισχυθεί ένα κοινό αίσθηµα 
κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ένωση· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud 

Τροπολογία 11 
Παράγραφος 1 

1. εκτιµά όντως ότι πρέπει µε κάθε µέσον να ενθαρρυνθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της 
ψηφοφορίας που θα γίνει σε καθένα από τα κράτη µέλη, ώστε να ενισχυθεί η κοινή 
συνείδηση και να έρθει η Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 12 
Παράγραφος 1 

(Αναδιάρθρωση της πρότασης ψηφίσµατος ώστε η παράγραφος 1 να γίνει παράγραφος 4) 

 Or. fr 
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Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 13 
Παράγραφος 2 

2. ζητεί από το Συµβούλιο να επιδιώξει µια συντονισµένη αντιµετώπιση όσον αφορά το 
χρονοδιάγραµµα  των εθνικών διαδικασιών επικύρωσης και να αναζητηθούν από 
κοινού οι βέλτιστες πρακτικές για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις εκστρατείες 
εν όψει των δηµοψηφισµάτων· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 14 
Παράγραφος 3 

διαγράφεται 
 Or. fr 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 15 
Παράγραφος 3 

3. εκτιµά ότι η περίοδος από 5 έως 8 Μαΐου 2005, 60ή επέτειος από το τέλος του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου στην Ευρώπη, θα µπορούσε να είναι κατάλληλη 
περίοδος εντός της οποίας ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούσαν να διενεργήσουν τα 
δηµοψηφίσµατά τους ή να προβούν στην κοινοβουλευτική κύρωση της 
Συνταγµατικής Συνθήκης (διαγραφή)· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 16 
Παράγραφος 3 

3. εκτιµά ότι η περίοδος από 5 έως 8 Μαΐου θα µπορούσε να επιλεγεί ως η κατάλληλη 
περίοδος για τη διενέργεια των προγραµµατισµένων δηµοψηφισµάτων για το 
Σύνταγµα στα κράτη µέλη, καθόσον η περίοδος αυτή έχει συµβολική αξία τόσο για 
την ειρήνη στην ήπειρό µας όσο και για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση· 

 Or. pa 
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Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 17 
Παράγραφος 3α (νέα) 

3α. εκτιµά ότι η διαδικασία επικύρωσης πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλα τα κράτη µέλη 
έως τον Ιούνιο του 2006· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 18 
Παράγραφος 4 

4. ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια κοινή 
επικοινωνιακή στρατηγική για τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, προκειµένου να 
ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πνεύµα στις εθνικές συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό 
Σύνταγµα και να καταστεί ορατό στη διαδικασία επικύρωσης· 

 Or. de 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 19 
Παράγραφος 4 

4. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια κατάλληλη στρατηγική 
εκστρατείας και επικοινωνίας (διαγραφή)· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 20 
Παράγραφος 4 

(Η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 5 και τροποποιείται ως εξής:) 

4. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια επικοινωνιακή πολιτική 
που θα παρουσιάσει το Σχέδιο Συνθήκης στους πολίτες κατά τρόπο ταυτόχρονα 
προσιτό, κατανοητό και αντικειµενικό (διαγραφή)· 

 Or. en 
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Τροπολογία: Richard Corbett 

Τροπολογία 21 
Παράγραφος 4 

4. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια επικοινωνιακή πολιτική 
που θα παρουσιάσει το Σχέδιο Συνθήκης στους πολίτες κατά τρόπο ταυτόχρονα 
προσιτό, κατανοητό και αντικειµενικό, και που θα εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή µεταξύ των κρατών µελών· δηλώνει έτοιµο να συµβάλει σε αυτή τη 
στρατηγική· 

 (πρώτη πρόταση της παραγράφου 5) 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 22 
Παράγραφος 4 

4. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν µια επικοινωνιακή πολιτική 
που θα παρουσιάσει το Σχέδιο Συνθήκης στους πολίτες κατά τρόπο ταυτόχρονα 
προσιτό, κατανοητό και αντικειµενικό, και που θα εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή 
συζήτηση και κινητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης για το εν λόγω θέµα· 

 Or. pa 

 

Τροπολογία: Richard Corbett 

Τροπολογία 23 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 
 Or. en 

 

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 24 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 

 Or. fr 
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 25 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 
 Or. en 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 26 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 
 Or. en 

 

Τροπολογία: Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 27 
Παράγραφος 6 

6. προτίθεται να γνωµοδοτήσει επί του Συντάγµατος το ∆εκέµβριο 2004 και, εάν η 
γνώµη του είναι θετική, να αναλάβει ενεργό εκστρατεία για την έγκρισή του, σε 
συνεργασία µε τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα, τα εθνικά και περιφερειακά 
κοινοβούλια, τα πολιτικά κόµµατα και την κοινωνία των πολιτών· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Richard Corbett 

Τροπολογία 28 
Παράγραφος 6 

6. πρόκειται να γνωµοδοτήσει επί του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης το ταχύτερο 
µετά την υπογραφή του· 

 Or. en 
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Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 29 
Παράγραφος 6 

(Αναδιάρθρωση της πρότασης ψηφίσµατος ώστε η παράγραφος 6 να γίνει παράγραφος 1) 

 Or. fr 
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