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GROZĪJUMI NR. 1-29 

Rezolūcijas priekšlikuma projekts (PE 347.057) 
Jo Leinen 
par Eiropas Savienības Konstitūcijas līguma ratificēšanas procedūrām un paziņošanas 
stratēģiju attiecībā uz šo Līgumu. 

 
 

Grozījumu iesniedzis Carlos Carnero González 

Grozījums Nr. 1 
1. ievilkums 

– ņemot vērā Eiropas Konstitūcijas līguma projektu, par kuru Eiropas Savienības 
dalībvalstu un valdību vadītāji vienojās 2004. gada 18. jūnijā1 starpvaldību 
konferencē, pamatojoties uz Eiropas Konventa sagatavoto tekstu, un kuru ir 
paredzēts parakstīt 2004. gada 29. oktobrī Romā, 

 Or. pa 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 2 
A apsvērums 

A. tā kā vienošanās, ko panāca (svītrojums) 2004. gada 18. jūnijā, ir vēsturiski nozīmīga 
un ir pirmais ievērojamais paplašinātās Eiropas Savienības politiskais akts, kurā 
noteikts, ka atjaunotās Eiropas Savienības pamatā ir lielāka demokrātija, pārredzamība 
un efektivitāte; 

                                                 
1 Dokuments CIG 87/04. 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 3 
B apsvērums 

Svītrots  

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Bronisław Geremek 

Grozījums Nr. 4 
B apsvērums 

B. tā kā 2005. gadā — 60 gadu pēc Otrā pasaules kara un 16 gadus kopš Eiropas 
sašķeltības beigām — (svītrojums) mūsu kontinents ir apvienojies mierā un brīvībā, 
pamatojoties uz arvien ciešāku ekonomikas un politikas integrāciju, kuras 
virzītājspēks ir bijis Eiropas Kopienas un pēc tam Eiropas Savienība ar visām 
secīgajām paplašināšanās kārtām; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Mauro Zani 

Grozījums Nr. 5 
B apsvērums 

B. tā kā 60 gadus mēs Eiropas Savienības robežās esam dzīvojuši miera apstākļos, kas 
ir vēsturiski un politiski ārkārtīgi nozīmīgs notikums, kurš līdz ar Eiropas iekšējo 
izlīgšanu pēc 1989. gada stiprina jauno Eiropas Savienības pilsoņu paaudžu 
izredzes uz mieru un drošību brīvībā un demokrātijā, pamatojoties uz lielāku 
ekonomisko un politisko integrāciju, kuru virzījušas veiksmīgas paplašināšanās; 

 Or. it 

 



 

AM\540410LV.doc 3/9 PE 347.057/1-29 

 LV 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 6 
C apsvērums 

C. tā kā (svītrojums) Konstitūcija (svītrojums) ir jānodod Eiropas Savienības pilsoņiem 
pēc iespējas skaidrākā, godīgākā un saprotamākā veidā (svītrojums), 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Gérard Onesta 

Grozījums Nr. 7 
C apsvērums 

C. tā kā Līguma projektu, ar ko izveido Konstitūciju Eiropas Savienībai, kuras pamatā ir 
tās dalībvalstis un pilsoņi, ir jānodod pilsoņiem pēc iespējas saprotamākā formā, it 
īpaši valstīs, kur rīkos referendumu, skaidri izceļot jau spēkā esošās normas un 
uzsverot jaunos noteikumus, 

 Or. fr 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 8 
-1. punkts (jauns) 

-1. aicina visus Eiropas Savienības Padomes locekļus uzņemties individuālu un 
kolektīvu atbildību par Konstitūciju un aktīvi darboties, lai to ratificētu visas 
dalībvalstis; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 9 
-1.a punkts (jauns) 

-1.a brīdina, ka tiekšanās pēc ratifikācijas atlikšanas dos pilnīgi pretēju rezultātu; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 10 
1. punkts 

1. uzskata par nepieciešamu uzsvērt (svītrojums) Eiropas dimensiju dalībvalstu 
ratifikācijas procedūrās, lai veicinātu pilsoniskās kopības apziņu visā Eiropas 
Savienībā; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Marie-Line Reynaud 

Grozījums Nr. 11 
1. punkts 

1. uzskata par nepieciešamu ar visiem pieejamajiem līdzekļiem stiprināt Eiropas 
dimensiju balsojumā, kas notiks katrā dalībvalstī, lai veicinātu sabiedrības informētību 
un savstarpēji tuvinātu Eiropu un tās pilsoņus; 

 Or. fr 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 12 
1. punkts 

Pārkārtot rezolūcijas priekšlikumu tā, lai 1. punkts kļūst par 4. punktu. 

 Or. fr 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 13 
2. punkts 

2. aicina Padomi izstrādāt saskaņotu pieeju dalībvalstu ratifikāciju procedūru grafikam 
un dalīties labākajā pieredzē par parlamentāro uzraudzību un referenduma 
kampaņu rīkošanu; 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 14 
3. punkts 

Svītrots 

 Or. fr 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 15 
3. punkts 

3. ierosina par piemērotāko laiku referendumu organizēšanai vairākās dalībvalstīs un 
ratificēšanai šo dalībvalstu parlamentos (svītrojums) laika posmu no 2005. gada 5. 
līdz 8. maijam, Otrā pasaules kara beigu Eiropā 60. gadadienu (svītrojums); 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Carlos Carnero González 

Grozījums Nr. 16 
3. punkts 

3. ierosina par piemērotāko laika posmu plānoto referendumu par Konstitūciju 
organizēšanai dalībvalstīs izvēlēties laiku no 5. līdz 8. maijam, jo šim laika posmam 
ir simboliska nozīme gan saistībā ar mieru mūsu kontinentā, gan ar Eiropas 
integrāciju; 

 Or. pa 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 17 
3.a punkts (jauns) 

3.a ierosina, ka ratifikācijas process visās dalībvalstīs jāpabeidz līdz 2006. gada 
jūnijam; 
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Grozījumu iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 18 
4. punkts 

4. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt kopēju paziņošanas stratēģiju Eiropas 
Savienības iestādēm, lai stiprinātu Eiropas garu dalībvalstu debatēs par Eiropas 
Konstitūciju un tam būtu nozīme ratifikācijas procesā; 

 Or. de 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 19 
4. punkts 

4. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt atbilstošu kampaņu un paziņošanas stratēģiju 
(svītrojums); 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 20 
4. punkts 

4. punkts kļūst par 5. punktu, un to groza šādi: 

4. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt paziņošanas stratēģiju ar mērķi nodot 
Konstitūcijas līguma projektu pilsoņiem tā, lai tas būtu vienlaicīgi gan pieejams, gan 
saprotams, gan objektīvs (svītrojums); 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedzis Richard Corbett 

Grozījums Nr. 21 
4. punkts 

4. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt paziņošanas stratēģiju ar mērķi nodot 
Konstitūcijas līguma projektu pilsoņiem tā, lai tas būtu vienlaicīgi gan pieejams, gan 
saprotams, gan objektīvs un lai būtu nodrošināta maksimāla konsekvence starp 
dalībvalstīm; izsaka vēlēšanos dot ieguldījumu šīs stratēģijas izstrādē; (5. panta 
pirmais teikums) 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Carlos Carnero González 

Grozījums Nr. 22 
4. punkts 

4. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt paziņošanas stratēģiju ar mērķi nodot 
Konstitūcijas līguma projektu pilsoņiem tā, lai tas būtu vienlaicīgi gan pieejams, gan 
saprotams, gan objektīvs un lai būtu nodrošinātas maksimālas debates un Eiropas 
sabiedriskās domas pievēršanās šai tēmai; 

 Or. pa 

 

Grozījumu iesniedzis Richard Corbett 

Grozījums Nr. 23 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 24 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 25 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 26 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 27 
6. punkts 

6. plāno sniegt atzinumu par Konstitūciju 2004. gada decembrī un, ja tas būs pozitīvs, 
sadarbībā ar citām iestādēm, dalībvalstu un reģionālajiem parlamentiem, 
politiskājām partijām un pilsonisko sabiedrību izvērst aktīvu kampaņu tās 
pieņemšanai; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Richard Corbett 

Grozījums Nr. 28 
6. punkts 

6. iesniedz savu atzinumu par Konstitūcijas līguma projektu cik drīz iespējams pēc tā 
parakstīšanas; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedzis Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 29 
6. punkts 

(Pārkārtot rezolūcijas priekšlikumu tā, lai 6. punkts kļūst par 1. punktu. 

 Or. fr 
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