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dėl Sutarties dėl Europos Konstitucijos projekto ratifikavimo tvarkos ir informacijos apie ją 
skleidimo strategijos 

 
 

Carlos Carnero González pateiktas pakeitimas 

1 pakeitimas 
1 įtrauka 

– atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Konstitucijos projektą, kuriam 2004 m. birželio 18 
d.1 Tarpvyriausybinėje konferencijoje pritarė visų Europos Sąjungos valstybių narių 
vadovai, remdamiesi Europos Konvento parengtu tekstu, ir kuris turi būti pasirašytas 
2004 m. spalio 29 d. Romoje, 

 Or. mišri 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

2 pakeitimas 
A konstatuojamoji dalis 

A. kadangi 2004 m. birželio 18 d. pasiektas susitarimas (išbraukta dalis) yra labai 
reikšmingas istorinis įvykis ir pirmas svarbus išplėstos Europos Sąjungos politinis aktas, 
padedantis pagrindą atnaujintai, demokratiškesnei, skaidresnei ir efektyvesnei  Sąjungai, 

                                                 
1 Dokumentas CIG 87/04. 
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 Or.  en 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

3 pakeitimas 
B konstatuojamoji dalis 

Panaikinta 

 Or. en  

 

Bronisław Geremek pateiktas pakeitimas 

4 pakeitimas 
B konstatuojamoji dalis 

B. kadangi 2005 m., praėjus 60 metų nuo Antrojo pasaulinio karos pabaigos ir 16 metų nuo 
Europos padalinimo pabaigos, (išbraukta dalis) mūsų žemyne klesti taika ir laisvė, 
pagrįsta vis glaudesne ekonomine ir politine integracija, kurios varomoji jėga buvo 
Europos Bendrijos, po to − Sąjunga ir tolesnė jos plėtra, 

 Or. en  

 

Mauro Zani pateiktas pakeitimas 

5 pakeitimas 
B konstatuojamoji dalis 

B. kadangi jau šešiasdešimt metų Sąjungoje gyvuojanti taika yra ypatingos istorinės ir 
politinės svarbos įvykis, kuris kartu su 1989 m. įvykusiu susitaikymu Europoje 
naujoms Europos piliečių kartoms užtikrina taikos, laisvės ir demokratijos 
perspektyvas, grindžiamas vis glaudesne ekonomine ir politine integracija, kurios 
varomoji jėga buvo Sąjungos plėtra; 

 Or. it 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

6 pakeitimas 
C konstatuojamoji dalis 

C. kadangi (išbraukta) Konstitucija (išbraukta) Europos piliečiams turėtų būti pristatyta 
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kuo aiškiau, tinkamiau ir suprantamiau (išbraukta), 

 Or. en 

 

Gérard Onesta pateiktas pakeitimas 

7pakeitimas 
C konstatuojamoji dalis 

C.  kadangi yra svarbu, kad Konstitucijos Europos Sąjungai, kurios pagrindas yra ją 
sudarančios valstybės narės bei jų piliečiai, sutarties projektas būtų pristatytas piliečiams 
kuo suprantamiau, ypač šalyse, kuriose bus rengiamas referendumas, aiškiai išskiriant 
jau galiojančias ir pabrėžiant naujas nuostatas; 

 Or. fr 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

8 pakeitimas 
1 dalis (nauja) 

-1. Ragina visus Europos Vadovų Tarybos narius prisiimti asmeninę ir kolektyvinę 
atsakomybę už Konstituciją ir uoliai agituoti, kad ją ratifikuotų visos valstybės narės; 

 Or. en 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

9 pakeitimas 
1a dalis (nauja) 

-1 a. Įspėja, kad siekis atidėti ratifikavimą neduos laukiamų rezultatų; 

 Or. en 
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Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 
 
10 pakeitimas 
1 dalis 

1. Mano, kad siekiant sustiprinti pilietinės visuomenės bendrumo suvokimą visoje Europos 
Sąjungoje, būtina pabrėžti (išbraukta) šalių ratifikavimo procedūrų europinį lygmenį; 

 Or. en 

 

Marie-Line Reynaud pateiktas pakeitimas 

11 pakeitimas 
1 dalis 
1. mano, kad siekiant stiprinti bendrą savimonę ir padaryti Europą artimesnę piliečiams, 

išties būtina visais būdais skatinti visose valstybėse narėse įvyksiančio balsavimo 
europinį lygmenį; 

 Or. fr 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

12 pakeitimas 
1 dalis 

(Pasiūlymą dėl rezoliucijos pertvarkyti taip, kad 1 dalis taptų 4 dalimi) 

 Or. fr 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

13 pakeitimas 
2 dalis 

2. Ragina Tarybą rasti būdą suderinti šalių ratifikavimo procedūrų planą ir pasidalyti 
pažangia patirtimi užtikrinant parlamentinę kontrolę ir rengiant referendumo 
kampanijas; 

 

 Or. en 
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Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

14 pakeitimas 
3 dalis 

Išbraukta. 

 Or. fr 

 

Andrew Nicholas Duffo pateiktas pakeitimas 

15 pakeitimas 
3 dalis 

3. Siūloma, kad 2005 m. gegužės 5–8 d. laikotarpis, 60-osios Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos Europoje metinės, galėtų būti (išbraukta) tinkamas laikas kai kurioms 
valstybėms narėms surengti referendumą arba imtis parlamentinės ratifikavimo 
procedūros (išbraukta); 

 Or. en 

 

Carloso Carnero Gonzálezo pateiktas pakeitimas 

16 pakeitimas 
3 dalis 

3. Siūloma, kad laikotarpis nuo gegužės 5 iki 8 d. galėtų būti tinkamas organizuoti 
numatytam referendumui dėl Konstitucijos valstybėse narėse, nes šis laikotarpis turi 
simbolinę reikšmę tiek taikos mūsų žemyne, tiek vieningos Europos kūrimo požiūriu; 

 Or. pt 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

17 pakeitimas 
3 a dalis (nauja) 

3 a. Siūloma, kad ratifikavimo procesas visose valstybėse narėse būtų baigtas 2006 m. 
birželį. 
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 Or. en 

 

Johanneso Voggenhuberio pateiktas pakeitimas 

18 pakeitimas 
4 dalis 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją parengti bendrą Europos institucijų komunikacijos 
strategiją siekiant per valstybėse vyksiančias diskusijas apie Europos Konstituciją 
sustiprinti europinę dvasią ir padaryti ją akivaizdžią ratifikavimo procese; 

 Or. pt 

Andrew Nicholas Duffo pateiktas pakeitimas 

19 pakeitimas 
4 dalis 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją parengti tinkamą agitacinės kampanijos ir komunikacijos 
strategiją (išbraukta); 

 Or. en 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

20 pakeitimas 
4 dalis 

(4 dalis tampa 5 dalimi ir keičiama taip) 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją sukurti komunikacijos strategiją, kurią taikant būtų išlaikytas 
informacijos prieinamumo principas ir kuri padėtų suprantamai ir objektyviai pristatyti 
piliečiams Konstitucijos Sutarties projektą (išbraukta); 

 Or. en 
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Richard Corbett pateiktas pakeitimas 

21 pakeitimas 
4 pastraipa 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją parengti informavimo strategiją, kurios tikslas – pristatyti 
piliečiams Konstitucijos sutarties projektą taip, kad jis būtų kartu prieinamas, 
suprantamas ir objektyvus ir užtikrinti kuo didesnį valstybių narių pozicijų 
suderinamumą. Pareiškia, kad nori prisidėti prie šios strategijos, (pirmasis 5 pastraipos 
sakinys). 

 Or. en 

 

Carlos Carnero González pateiktas pakeitimas 

22 pakeitimas 
4 pastraipa 

4. Ragina Tarybą ir Komisiją parengti informavimo strategiją, kurios tikslas – pristatyti 
piliečiams Konstitucijos sutarties projektą, kad jis būtų kartu prieinamas, suprantamas ir 
objektyvus, ir užtikrinti kuo išsamesnes diskusijas šiuo klausimu bei skatinti Europos 
visuomenę aktyviai reikšti nuomonę šiuo klausimu. 

 Or. pa 

 

Richard Corbett pateiktas pakeitimas 

23 pakeitimas 
5 pastraipa 

Panaikintas 

 Or. en 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

24 pakeitimas 
5 pastraipa 

Panaikintas 
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 Or. fr 

 

Johannes Voggenhuber pateiktas pakeitimas 

25 pakeitimas 
5 pastraipa 

Panaikintas 

 Or. fr 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

26 pakeitimas 
5 pastraipa 

Panaikintas 

 Or. en 

 

Andrew Nicholas Duff pateiktas pakeitimas 

27 pakeitimas 
6 pastraipa 

6. Ketina pateikti savo nuomonę dėl Konstitucijos 2004 m. gruodžio mėnesį ir jei ji bus 
teigiama, vykdyti aktyvią kampaniją dėl Konstitucijos patvirtinimo bendradarbiaujant 
su kitomis institucijomis, nacionaliniais ir regionų parlamentais, politinėmis partijomis 
ir pilietine visuomene, 

 Or. en 

 

Richard Corbett pateiktas pakeitimas 

28 pakeitimas 
6 pastraipa 

6. Pateiks savo nuomonę dėl Konstitucijos sutarties projekto kaip įmanoma greičiau po jos 
pasirašymo, 
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 Or. en 

 

Íñigo Méndez de Vigo pateiktas pakeitimas 

29 pakeitimas 
6 pastraipa 

(Pertvarkyti pasiūlymą dėl rezoliucijos taip, kad 6 pastraipa taptų 1 pastraipa) 

 Or. fr 
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