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Jo Leinen 
over de ratificatieprocedures voor het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa en 
een communicatiestrategie voor de uitvoering daarvan 

 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González 
 
Amendement 1 
Streepje 1 
 
– gezien het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, dat de 

staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
bijeen, op 18 juni 20041 op basis van de door de Europese Conventie opgestelde tekst hebben 
goedgekeurd en dat op 29 oktober 2004 in Rome zal worden ondertekend,  

 Or. pa 
 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 2 
Overweging A 
 
A. gezien het historische belang van het (schrapping) op 18 juni jl. door de lidstaten bereikte 

akkoord, waarmee de uitgebreide Europese Unie haar eerste belangrijke politieke daad stelde 
door de fundamenten te leggen van een hernieuwde Unie, uitgerust met meer democratie, 
meer transparantie en meer doeltreffendheid, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 3 
Overweging B 
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Schrappen. 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Bronisław Geremek 
 
Amendement 4 
Overweging B 
 
B. overwegende dat in 2005, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en 16 jaar na het 

einde van de deling van Europa, ons continent herenigd en in vrede en vrijheid leeft, op 
basis van een steeds grotere economische en politieke integratie, waaraan de 
Gemeenschappen en vervolgens de Europese Unie, en de opeenvolgende uitbreidingen de 
doorslaggevende stimulansen hebben gegeven, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mauro Zani 
 
Amendement 5 
Overweging B 
 
B. overwegende dat binnen de grenzen van de Unie sinds 60 jaar vrede heerst en dat dit feit 

van uitzonderlijk historisch en politiek belang en, in combinatie met de hereniging van 
Europa sinds 1989, de vooruitzichten van vrede en veiligheid in vrijheid en democratie voor 
de nieuwe generaties van Europese burgers versterkt, op basis van een steeds grotere 
economische en politieke integratie van Europa, waaraan (schrapping) de opeenvolgende 
uitbreidingen de doorslaggevende stimulansen hebben gegeven; 

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 6 
Overweging C 
 
C. overwegende dat (schrapping) de grondwet (schrapping) zo duidelijk, eerlijk en begrijpelijk 

mogelijk aan de burgers moet worden gepresenteerd (schrapping), 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Gérard Onesta 
 
Amendement 7 
Overweging C 
 
C. overwegende dat het van belang is dat het ontwerpverdrag tot vaststelling van de grondwet 

van een Unie die is gegrondvest op haar lidstaten en de burgers daarvan, zo begrijpelijk 
mogelijk aan de burgers wordt gepresenteerd, met name in de landen waar een referendum zal 
worden gehouden, waarbij de reeds van kracht zijnde elementen duidelijk worden opgelicht 
en de nieuwe bepalingen worden onderstreept, 

 Or. fr 
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Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 8 
Paragraaf –1 (nieuw) 
 
-1. verzoekt alle leden van de Europese Raad hun individuele en collectieve 

verantwoordelijkheid voor de grondwet op zich te nemen en campagne te voeren voor de 
ratificatie ervan door alle lidstaten; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 9 
Paragraaf –1 bis (nieuw) 
 
-1 bis. wijst er met klem op dat pogingen om de ratificatie uit te stellen volledig 

contraproductief zullen werken; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 10 
Paragraaf 1 
 
1. acht het van wezenlijk belang dat de Europese dimensie van de nationale 

ratificatieprocedures wordt benadrukt, teneinde in de gehele Unie het gemeenschappelijk 
bewustzijn van de burgers te doen toenemen (schrapping); 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud 
 
Amendement 11 
Paragraaf 1 
 
1. acht het van wezenlijk belang dat de Europese dimensie van de stemming die in de lidstaten 

zal worden gehouden, met alle mogelijke middelen wordt aangemoedigd, teneinde het 
gemeenschappelijk bewustzijn te doen toenemen en Europa dichter bij haar burgers te 
brengen; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 12 
Paragraaf 1 
 
(De ontwerpresolutie zo wijzigen dat paragraaf 1 op de plaats komt van paragraaf 4.) 

 Or. fr 
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Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 13 
Paragraaf 2 
 
2. verzoekt de Raad zorg te dragen voor een gecoördineerde aanpak van de tijdschema's van de 

nationale ratificatieprocedures en de beste praktijken uit te wisselen waar het de 
parlementaire controle en de campagnes voor het referendum betreft; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 14 
Paragraaf 3 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 15 
Paragraaf 3 
 
3. is van mening dat de periode van 5 t/m 8 mei 2005, de 60ste verjaardag van het einde van de 

Tweede Wereldoorlog in Europa, voor een aantal lidstaten een gunstige periode zou kunnen 
zijn om hun referenda te houden of om hun parlementaire ratificatieprocedures af te 
wikkelen (schrapping); 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González 
 
Amendement 16 
Paragraaf 3 
 
3. is van mening dat de periode van 5 t/m 8 mei (schrapping) een gunstige periode zou kunnen 

zijn om referenda te houden over de grondwet in de landen waar deze zijn gepland, 
aangezien deze periode symbolische waarde heeft zowel voor de vrede op ons continent als 
voor de Europese eenwording; 

 Or. pa 
 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 17 
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
 
3 bis. is van mening dat het ratificatieproces in alle lidstaten in juni 2006 voltooid dient te 

zijn; 
 Or. en 
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Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 18 
Paragraaf 4 
 
4. verzoekt de Raad en de Commissie een gezamenlijke communicatiestrategie van de Europese 

instellingen te ontwikkelen, teneinde de Europese gedachte in de nationale debatten over de 
Europese grondwet te versterken en in het ratificatieproces naar buiten te doen treden; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 19 
Paragraaf 4 
 
4. verzoekt de Raad en de Commissie een aangepaste campagne en communicatiestrategie op 

te stellen (schrapping); 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 20 
Paragraaf 4 
(Paragraaf 4 wordt paragraaf 5 en luidt als volgt): 
 
4. verzoekt de Raad en de Commissie een communicatiestrategie op te stellen voor een 

toegankelijke, begrijpelijke en objectieve presentatie aan de burgers van het ontwerpverdrag 
voor een grondwet (schrapping); 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Richard Corbett 
 
Amendement 21 
Paragraaf 4 
 
4. verzoekt de Raad en de Commissie een communicatiestrategie op te stellen voor een 

toegankelijke, begrijpelijke en objectieve presentatie aan de burgers van het ontwerpverdrag 
voor een grondwet, terwijl tegelijkertijd een zo consistent mogelijke aanpak van de lidstaten 
wordt gegarandeerd; verklaart zich bereid aan deze strategie mee te werken; (eerste zin van 
paragraaf 5)  

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González 
 
Amendement 22 
Paragraaf 4 
 
4. verzoekt de Raad en de Commissie een communicatiestrategie op te stellen voor een 

toegankelijke, begrijpelijke en objectieve presentatie aan de burgers van het ontwerpverdrag 
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voor een grondwet, terwijl tegelijkertijd zoveel mogelijk discussie en mobilisatie van de 
Europese openbare mening over dit onderwerp wordt gegarandeerd; 

 Or. pa 
 
Amendement ingediend door Richard Corbett 
 
Amendement 23 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 24 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 25 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 26 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 27 
Paragraaf 6 
 
6. is voornemens in december 2004 zijn advies uit te brengen over de grondwet, en indien dit 

positief uitvalt, actief campagne te voeren voor de aanneming ervan in samenwerking met 
de andere instellingen, de nationale en regionale parlementen, de politieke partijen en de 
civil society; 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Richard Corbett 
 
Amendement 28 
Paragraaf 6 
 
6. zal zo spoedig mogelijk na de ondertekening van het ontwerpverdrag voor de vaststelling van 

een grondwet zijn advies daarover uitbrengen; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Íñigo Méndez de Vigo 
 
Amendement 29 
Paragraaf 6 
 
(De ontwerpresolutie zo wijzigen dat paragraaf 6 paragraaf 1 wordt.) 

 Or. fr 
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