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TARKISTUKSET 1-29 

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi (PE 347.057) 
Jo Leinen 
sopimuksen Euroopan perustuslaista ratifiointimenettelyistä ja sopimusta koskevasta 
tiedotusstrategiasta 

 
 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 1 viite 

– ottaa huomioon Eurooppa-valmistelukunnan laatiman tekstin pohjalta tehdyn 
sopimuksen Euroopan perustuslaista, jonka hallitustenvälisessä konferenssissa 
kokoontuneet Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiehet hyväksyivät 
18. kesäkuuta 20041 ja joka on tarkoitus allekirjoittaa Roomassa 29. lokakuuta 2004, 

 Or. pa 

 

                                                 
1 Asiakirja CIG 87/04. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 2 
Johdanto-osan A kappale 

A. pitää historiallisena (poistetaan) 18. kesäkuuta 2004 tehtyä sopimusta, joka on 
laajentuneen Euroopan unionin ensimmäinen huomattava poliittinen teko ja luo perustan 
uudistuneelle unionille, joka perustuu suurempaan demokratiaan, avoimuuteen ja 
tehokkuuteen, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 3 
Johdanto-osan B kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek 

Tarkistus 4 
Johdanto-osan B kappale 

B. ottaa huomioon, että vuonna 2005, kuusikymmentä vuotta toisen maailmansodan 
päättymisen ja kuusitoista vuotta Euroopan kahtiajaon päättymisen jälkeen, Eurooppa 
elää jälleen sovussa ja rauhan ja vapauden oloissa ja tämän rauhan perustana on yhä 
tiivistyvä taloudellinen ja poliittinen integraatio, johon Euroopan yhteisöt ja myöhemmin 
Euroopan unioni ja niiden laajentumiset ovat ratkaisevasti vaikuttaneet, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mauro Zani 

Tarkistus 5 
Johdanto-osan B kappale 

B. ottaa huomioon, että unionin alueella on eletty rauhan oloissa lähes kuusikymmentä 
vuotta, mikä on historiallisesti ja yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen merkittävä 
saavutus, joka yhdessä vuoden 1989 jälkeen tapahtuneen koko Euroopan 
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yhdentymisen kanssa ja perustuen yhä tiiviimpään Euroopan taloudelliseen ja 
poliittiseen integraatioon, johon laajentumiset ovat ratkaisevasti vaikuttaneet, lujittaa 
Euroopan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia elää rauhan ja turvallisuuden 
vallitessa vapaudessa ja demokratiassa, 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 6 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että (poistetaan) perustuslaki (poistetaan) on esitettävä Euroopan kansalaisille 
mahdollisimman selkeästi, tasapuolisesti ja ymmärrettävästi (poistetaan), 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta 

Tarkistus 7 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että ehdotus sopimukseksi perustuslaista unionille, jonka perustana ovat sen 
jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset, on esitettävä kansalaisille mahdollisimman 
ymmärrettävästi, erityisesti maissa joissa järjestetään kansanäänestys, tuomalla selvästi 
esille jo voimassa olevat elementit ja korostamalla uusia määräyksiä, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 8 
-1 kohta (uusi) 

-1. kehottaa Eurooppa-neuvoston kaikkia jäseniä kantamaan oman ja kollektiivisen 
vastuunsa perustuslaista ja kampanjoimaan ahkerasti sen puolesta, että kaikki 
jäsenvaltiot ratifioivat perustuslain; 

 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 9 
-1 a kohta (uusi) 

-1 a. varoittaa, että yrityksillä lykätä ratifiointia on vain kielteisiä vaikutuksia; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 10 
1 kohta 

1. pitää välttämättömänä korostaa (poistetaan) kansallisten ratifiointimenettelyjen 
eurooppalaista ulottuvuutta samaan kansalaisyhteisöön kuulumisen tunteen 
lisäämiseksi koko unionissa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud 

Tarkistus 11 
1 kohta 

1. pitää välttämättömänä painottaa kaikin tavoin eri jäsenvaltioissa järjestettävän 
äänestyksen eurooppalaista ulottuvuutta yhteisen tietoisuuden lisäämiseksi ja Euroopan 
tuomiseksi lähemmäs kansalaisia; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 12 
1 kohta 

(Muutetaan päätöslauselmaesityksen kohtien järjestystä siten, että 1 kohdasta tulee 4 kohta) 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 13 
2 kohta 

2. pyytää neuvostoa kehittämään jäsenvaltioille yhteensovitetun lähestymistavan 
kansallisten ratifiointimenettelyjen aikatauluun sekä vaihtamaan parlamentaarista 
valvontaa ja kansanäänestyskampanjointia koskevia parhaita käytäntöjä; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 14 
3 kohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 15 
3 kohta 

3. ehdottaa, että 5.–8. toukokuuta 2005, jolloin toisen maailmansodan päättymisestä 
Euroopassa tulee kuluneeksi 60 vuotta, voisi olla joissakin jäsenvaltioissa sopiva aika 
pitää kansanäänestys tai ratifioida sopimus parlamentissa (poistetaan); 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González 

Tarkistus 16 
3 kohta 

3. ehdottaa, että 5.–8. toukokuuta 2005 voisi olla sopiva aika suunniteltujen 
perustuslakikansanäänestysten järjestämiseksi jäsenvaltioissa (poistetaan), sillä tällä 
ajanjaksolla olisi symboliarvoa sekä maanosamme rauhan että Euroopan yhdentymisen 
kannalta; 

 Or. pa 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 17 
3 a kohta (uusi) 

3 a. ehdottaa, että ratifiointiprosessi olisi saatettava päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa 
kesäkuuhun 2006 mennessä; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 18 
4 kohta 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan Euroopan unionin toimielimille yhteisen 
tiedotusstrategian, jonka avulla jäsenvaltioissa käytävissä perustuslakikeskusteluissa 
vahvistetaan Eurooppa-henkeä ja tehdään se näkyväksi ratifiointiprosessissa; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 19 
4 kohta 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan asianmukaisen kampanjan ja 
tiedotusstrategian (poistetaan); 
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 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 20 
4 kohta 

(4 kohdasta tulee 5 kohta ja sen tekstiä muutetaan seuraavasti:) 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan tiedotusstrategian, jonka avulla ehdotus 
sopimukseksi perustuslaista esitellään kansalaisille ymmärrettävästi ja objektiivisesti sekä 
tuodaan kaikkien saataville (poistetaan); 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett 

Tarkistus 21 
4 kohta 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan tiedotusstrategian, jonka avulla ehdotus 
sopimukseksi perustuslaista esitellään kansalaisille ymmärrettävästi ja objektiivisesti sekä 
tuodaan kaikkien saataville ja jäsenvaltioiden tiedotus saadaan mahdollisimman 
yhteneväiseksi; on valmis osallistumaan tähän strategiaan; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González 

Tarkistus 22 
4 kohta 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan tiedotusstrategian, jonka avulla ehdotus 
sopimukseksi perustuslaista esitellään kansalaisille ymmärrettävästi ja objektiivisesti sekä 
tuodaan kaikkien saataville ja jolla varmistetaan perustuslaista käytävä 
mahdollisimman laaja keskustelu ja Euroopan kansalaisten mielipiteiden 
esiintuominen; 

 Or. pa 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett 

Tarkistus 23 
5 kohta 

Poistetaan. 

 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 24 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 25 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 26 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 27 
6 kohta 

6. aikoo antaa lausuntonsa perustuslaista joulukuussa 2004, ja jos lausunto on 
myönteinen, kampanjoida aktiivisesti yhteistyössä muiden toimielinten sekä 
kansallisten ja alueellisten parlamenttien, puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
sen puolesta, että perustuslaki hyväksytään; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett 

Tarkistus 28 
6 kohta 

6. antaa lausuntonsa ehdotukseksi sopimukseksi perustuslaista mahdollisimman pian sen 
allekirjoittamisen jälkeen; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 29 
6 kohta 

(Muutetaan päätöslauselmaesityksen kohtien järjestystä siten, että 6 kohdasta tulee 1 kohta) 

 Or. fr 
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