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Resolutsiooni ettepanek (PE 347.057) 
Jo Leinen 
Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise ja selle lepinguga seotud 
kommunikatsioonistrateegia kohta 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos Carnero González 

Muudatusettepanek 1 
Taane 1 

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud, millele Euroopa Liidu 
liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid andsid valitsustevahelisel konverentsil 18. 
juunil 20041

 oma nõusoleku Euroopa Tulevikukonvendi poolt koostatud teksti põhjal 
ja mis allkirjastatakse Roomas 29. oktoobril 2004;  

 Or. pa 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 2 
Põhjendus A 

A. arvestades, et 18. juunil 2004 saavutatud kokkulepe (kustutatud) on ajaloolise 
tähtsusega ja kujutab endast laienenud Euroopa Liidu esimest olulisemat poliitilist 
dokumenti, mis loob uuenenud liidule tugevdatud demokraatial, läbipaistvusel ja 
tõhususel põhineva aluse; 

                                                 
1 dokument CIG 87/04 
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ET 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 3 
Põhjendus B 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Bronisław Geremek 

Muudatusettepanek 4 
Põhjendus B 

B. arvestades, et 2005. aastal, mil möödub 60 aastat Teise Maailmasõja lõpust ja 
Euroopa jagatuse lõpust 16 aastat, (kustutatud) on Euroopa ühendatud rahu ja 
vabaduse korra raames, mis põhineb järjest süveneval majanduslikul ja poliitilisel 
lõimumisel ning mille liikumapanevaks jõuks on olnud Euroopa ühendused (hiljem 
Euroopa Liit) ja nende järjestikused laienemised; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Mauro Zani 

Muudatusettepanek 5 
Põhjendus B 

B. arvestades, et oleme liidu piirides nüüdseks 60 aastat rahus elanud, mis omab 
erakordset ajaloolist ja poliitilist tähtsust, ning koos 1989. aastal toimunud 
Euroopa-sisese leppimisega tugevdab Euroopa kodanike vahel uue põlvkonna 
väljavaateid rahule ja turvalisusele rahu ja demokraatia tingimustes ning mis 
toetuvad süvenenud majanduslikule ja poliitilisele integratsioonile, mille mootoriks 
on olnud järjestikused laienemised; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 6 
Põhjendus C 

C. arvestades, et (kustutatud) põhiseadust (kustutatud) peaks Euroopa kodanikele 
esitama võimalikult selgelt, objektiivselt ja kõikehõlmavalt (kustutatud), 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Gérard Onesta 

Muudatusettepanek 7 
Põhjendus C 

C. arvestades, et lepinguprojekti, mille alusel kehtestatakse loob oma liikmesriikidest ja 
nende kodanikest koosneva liidu põhiseadus, tuleb, eriti nendes riikides, kus 
korraldatakse rahvahääletused, kodanikele esitada võimalikult kõikehõlmavalt, selgelt 
rõhutada juba jõustunud osi ja esile tõsta uusi sätteid;   

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 8 
Lõige -1 (uus) 

-1. kutsub kõiki Euroopa Ülemkogu liikmeid kinnitama oma individuaalset ja 
kollektiivset vastutust põhiseaduse osas ja andma oma võimalikult suur panus selle 
ratifitseerimisse kõigis liikmesriikides; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 9 
Lõige -1a (uus) 

-1 a. hoiatab, et ratifitseerimise edasilükkamise nimel tehtavad pingutused ei too kaasa 
loodetud tulemusi; 

 Or. en 



 

PE 347.057/1-29 4/9 AM\540410ET.doc 

ET 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 10 
Lõige 1 

1. peab oluliseks rõhutada (kustutatud) Euroopa osa liikmesriikides toimuvates 
ratifitseerimisprotsessides, et suurendada kogu liidus kodanike teadlikkust ühisest 
liidust; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Line Reynaud 

Muudatusettepanek 11 
Lõige 1 

1. peab oluliseks kõigi olemasolevate vahendite abiga suurendada Euroopa osa igas 
liikmesriigis toimuva rahvahääletuse läbiviimisel, et suurendada üldist teadlikkust ja 
tuua Euroopa oma kodanikele lähemale; 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 12 
Lõige 1 

(taaskoostada resolutsiooniettepanek nii, et lõikest 1 saaks lõige 4) 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 13 
Lõige 2 

2. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu üles kavandama liikmesriikides toimuvate 
ratifitseerimisprotseduuride ajakava koordineerimist ja osutama parimat abi 
parlamentaarse järelevalve ja referendumikampaania korraldamise osas; 
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Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 14 
Lõige 3 

kustutatud 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 15 
Lõige 3 

3. on arvamusel, et ajavahemik 5.-8. maini 2005, s o kuupäevani, mil möödub 
kuuskümmend aastat Teise Maailmasõja lõpust Euroopas, võiks olla (kustutatud) 
sobiv aeg mitmetes liikmesriikides referendumi korraldamiseks või ratifitseerimise 
läbiviimiseks parlamendis (kustutatud);  

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos Carnero Gonzįlez 

Muudatusettepanek 16 
Lõige 3 

3. on arvamusel, et periood 5.-8. maini võiks olla sobiv liikmesriikides plaanitavate 
referendumite korraldamiseks põhiseaduse lepingu vastuvõtmise küsimuses, kuna 
see periood omab sümboolset väärtust nii rahu osas Euroopas kui ka Euroopa 
lõimumise osas; 

 Or. pa 
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Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 17 
Lõige 3 a (uus) 

3 a. on arvamusel, et ratifitseerimisprotsess peaks liikmesriikides olema lõpule jõudnud 
2006. aasta juuniks; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 18 
Lõige 4 

4. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles koostama Euroopa 
Liidu institutsioonide ühist kommunikatsioonistrateegiat eesmärgiga tugevdada 
Euroopa ühtsust Euroopa põhiseadust käsitlevates riiklikes debattides ja tuua see 
esile ratifitseerimisprotsessis; 

 Or. de 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 19 
Lõige 4 

4. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles koostama sobivat 
kampaania- ja kommunikatsioonistrateegiat (kustutatud); 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 20 
Lõige 4 

(lõige 4 muutub lõikeks 5 ja seda peab muutma järgnevalt) 

4. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles looma 
kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärgiks on põhiseaduse lepingu esitamine 
kodanikele selliselt, et see oleks üheaegselt kättesaadav, kõikehõlmav ja objektiivne 
(kustutatud); 
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Corbett 

Muudatusettepanek 21 
Lõige 4 

4. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles töötama välja 
kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärgiks on põhiseaduse lepingu esitamine 
kodanikele selliselt, et see oleks üheaegselt kättesaadav, kõikehõlmav ja objektiivne ja 
et see kindlustaks liikmesriikidevahelise optimaalse kooskõla; teatab oma valmidusest 
anda sellesse strateegiasse oma panus; (lõike 5 esimene lause) 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos Carnero González 

Muudatusettepanek 22 
Lõige 4 

4. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni üles töötama välja 
kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärgiks on põhiseaduse lepingu esitamine 
kodanikele selliselt, et see oleks üheaegselt kättesaadav, kõikehõlmav ja objektiivne 
ning et see kindlustaks laiaulatusliku arutelu selle lepingu üle ja Euroopa avaliku 
arvamuse kaasamise sellesse; 

 Or. pa 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Corbett 

Muudatusettepanek 23 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 24 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 25 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 26 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 27 
Lõige 6 

6. kavatseb koostada oma arvamuse põhiseaduse kohta 2004. aasta detsembris ja kui 
see on positiivne, viia selle vastuvõtmiseks läbi aktiivne kampaania koostöös teiste 
institutsioonide, riiklike ja regionaalsete parlamentide, poliitiliste parteide ja 
kodanikuühiskonna esindajatega; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Corbett 

Muudatusettepanek 28 
Lõige 6 

6. esitab oma arvamuse põhiseaduse lepingu projekti osas niipea, kui see on 
allkirjastatud; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ķńigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 29 
Lõige 6 

(resolutsiooni ettepanekut tuleb muuta nii, et lõikest 6 saaks lõige 1) 

 Or. fr 
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