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w sprawie procedur ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz 
związanej z nim strategii informacyjnej 

 
 

Poprawkę złożył  Carlos Carnero González 

Poprawka 1 
Tiret 1 

— uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który został 
uzgodniony przez szefów państw i rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
18 czerwca 2004 r.1 na Konferencji Międzyrządowej, na podstawie tekstu 
sporządzonego przez Konwent Europekski, i który ma być podpisany w Rzymie 29 
października 2004 r., 

 Or. pa 

 

Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 2 
Pkt A 

A. zważywszy na fakt, iż porozumienie osiągnięte (usunięte) 18 czerwca 2004 r. ma 
historyczne znaczenie, stanowiąc pierwszy tak poważny akt polityczny rozszerzonej 
Unii Europejskiej, ustanawiający podstawy odnowionej Unii, bardziej 
demokratycznej, przejrzystej i efektywnej, 

                                                 
1 Dokument IGC 87/04. 
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 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 3 
Pkt B 

Usunięty 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Bronisław Geremek 

Poprawka 4 
Pkt B 

B. zważywszy, iż w 2005 r., 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i 16 lat po 
zakończeniu podziału Europy, (usunięte) nasz kontynent pojednany jest w ramach 
porządku opartego na pokoju i wolności, bazującego na coraz bliższej integracji 
gospodarczej i politycznej, której siłą przewodnią od początku są Wspólnoty 
Europejskie, a później Unia Europejska i ich kolejne rozszerzenia, 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Mauro Zani 

Poprawka 5 
Pkt B 

B. zważywszy, że obecnie od sześćdziesięciu lat żyjemy w pokoju w granicach Unii, 
która stanowi przypadek o nadzwyczajnym znaczeniu historycznym i politycznym, a 
wraz z wewnętrznym pojednaniem Europy po 1989 r. wzmacnia perspektywy pokoju 
i bezpieczeństwa w wolności i demokracji dla nowych pokoleń europejskich 
obywateli, w oparciu o wzmocnioną integrację gospodarczą i polityczną, w której 
kolejne rozszerzenia od początku stanowią przewodnią siłę; 

 Or. it 
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Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 6 
Pkt C 

C. zważywszy na to, że (usunięte) Konstytucja (usunięte) winna być przedstawiona 
obywatelom Europy w tak jasny, uczciwy i wyczerpujący sposób, jak to tylko 
możliwe (usunięte), 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Gérard Onesta 

Poprawka 7 
Pkt C 

C. zważywszy na to, że projekt Traktatu, który ustanawia Konstytucję dla Unii opartej na 
Państwach Członkowskich i ich obywatelach, winien być przedstawiony obywatelom 
możliwie wyczerpująco, szczególnie w krajach, w których mają się odbyć referenda, z 
wyraźnym podkreśleniem elementów już obowiązujących i wskazaniem nowych 
postanowień; 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 8 
Ust. -1 (nowy) 

-1. wzywa wszystkich członków Rady Europejskiej do przyjęcia na siebie indywidualnej 
i zbiorowej odpowiedzialności za Konstytucję oraz do przeprowadzenia poważnej 
kampanii na rzecz jej ratyfikacji przez wszystkie Państwa Członkowskie; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 9 
Ust. -1 a (nowy) 

-1 a. ostrzega, że dążenie do odłożenia ratyfikacji będzie całkowicie wstrzymywać 
założony cel; 
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Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 10 
Ust. 1 

1. uważa za konieczne uwydatnienie (usunięte) europejskiego wymiaru narodowych 
procedur ratyfikacyjnych, aby zwiększyć poczucie wspólnoty obywatelskiej w całej 
Unii; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła  Marie-Line Reynaud 

Poprawka 11 
Ust. 1 

1. uważa za konieczne wspieranie przy użyciu wszelkich możliwych środków 
europejskiego wymiaru głosowań, które mają się odbyć w każdym z Państw 
Członkowskich, by zwiększyć świadomość obywatelską i przybliżyć Europę jej 
obywatelom; 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 12 
Ust. 1 

(Poprawić projekt rezolucji tak, by ustęp 1 stał się ustępem 4) 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 13 
Ust. 2 

2. wzywa Radę do wypracowania skoordynowanego stanowiska w kwestii 
zaplanowania narodowych procedur ratyfikacyjnych oraz do dołożenia najwyższej 
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staranności z punktu widzenia kontroli parlamentarnej i przeprowadzenia kampanii 
referendalnej; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 14 
Ust. 3 

Usunięty 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 15 
Ust. 3 

3. sugeruje, że okres między 5 a 8 maja 2005 r., sześćdziesiąta rocznica zakończenia 
Drugiej Wojny Światowej w Europie, może być (usunięte) dogodnym czasem do 
przeprowadzenia referendów lub odbycia parlamentarnych procedur ratyfikacji w 
niektórych Państwach Członkowskich (usunięte); 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Carlos Carnero González 

Poprawka 16 
Ust. 3 

3. sugeruje możliwość wybrania jako dogodnego czasu do przeprowadzenia 
planowanych referendów w sprawie Konstytucji w Państwach Członkowskich okresu 
między 5 a 8 maja, co miałoby symboliczną wymowę, tak dla pokoju na naszym 
kontynencie, jak i dla integracji europejskiej; 

 Or. pa 
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Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 17 
Ust. 3 a (nowy) 

3 a. sugeruje zakończenie procesu ratyfikacji we wszystkich Państwach Członkowskich 
do czerwca 2006 r.; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Johannes Voggenhuber 

Poprawka 18 
Ust. 4 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania wspólnej strategii informacyjnej dla 
instytucji europejskich, aby wzmocnić europejskiego ducha w narodowych debatach 
w sprawie europejskiej Konstytucji i uwidocznić go w procesie ratyfikacji; 

 Or. de 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 19 
Ust. 4 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania odpowiedniej kampanii i strategii 
informacyjnej (usunięte); 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 20 
Ust. 4 

(Ustęp 4 staję się ustępem 5 i winien być zmodyfikowany w poniższy sposób) 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania strategii informacyjnej zmierzającej do 
przedstawienia obywatelom Traktatu konstytucyjnego w sposób zarazem przystępny, 
zrozumiały i obiektywny (usunięte); 
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Poprawkę złożył  Richard Corbett 

Poprawka 21 
Ust. 4 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania strategii informacyjnej zmierzającej do 
przedstawienia obywatelom Traktatu konstytucyjnego w sposób zarazem przystępny, 
zrozumiały i obiektywny, a przy tym zapewniający optymalną zgodność między 
Państwami Członkowskimi; deklaruje też swą gotowość współdziałania przy tej 
strategii; (pierwsze zdanie ust. 5) 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Carlos Carnero González 

Poprawka 22 
Ust. 4 

4. wzywa Radę i Komisję do opracowania strategii informacyjnej zmierzającej do 
przedstawienia obywatelom Traktatu konstytucyjnego w sposób zarazem przystępny, 
zrozumiały i obiektywny, a przy tym zapewniający optymalną debatę i mobilizację 
europejskiej opinii publicznej w tej sprawie; 

 Or. pa 

 

Poprawkę złożył  Richard Corbett 

Poprawka 23 
Ust. 5 

Usunięty 

 Or. en 
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Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 24 
Ust. 5 

Usunięty 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożył  Johannes Voggenhuber 

Poprawka 25 
Ust. 5 

Usunięty 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 26 
Ust. 5 

Usunięty 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 27 
Ust. 6 

6. zamierza przedstawić opinię w sprawie Konstytucji w grudniu 2004 r. i – jeśli będzie 
ona pozytywna – działać aktywnie na rzecz jej przyjęcia we współpracy z innymi 
instytucjami, parlamentami narodowymi i regionalnymi, partiami politycznymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim; 

 Or. en 
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Poprawkę złożył  Richard Corbett 

Poprawka 28 
Ust. 6 

6. przedstawi opinię w sprawie projektu Traktatu konstytucyjnego niezwłocznie po jego 
podpisaniu; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył  Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 29 
Ust. 6 

(Poprawić projekt rezolucji tak, by ust. 6 stał się ust. 1) 

 Or. fr 
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