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Projecto de proposta de resolução (PE 347.057) 
Jo Leinen 
sobre os processos de ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e 
a estratégia de comunicação relativa a este mesmo Tratado 

 
 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González 

Alteração 1 
Citação 1 

– Tendo em conta o projecto do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
cujo texto recebeu em 18 de Junho de 20041 o acordo dos Chefes de Estado ou de 
Governo dos Estados-Membros da União Europeia reunidos na Conferência 
Intergovernamental, com base no texto elaborado pela Convenção Europeia, e cuja 
assinatura deverá ter lugar no dia 29 de Outubro de 2004, em Roma; 

 Or. en/es 

 

Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 2 
Considerando A 

A. Considerando o alcance histórico do acordo (supressão) no passado dia 18 de Junho, o 
qual representou o primeiro acto político relevante da União Europeia alargada, 
lançando os fundamentos de uma União renovada, estribada numa democracia, 
transparência e eficácia acrescidas, 

                                                 
1 Documento CIG 86/04. 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 3 
Considerando B 

Suprimido  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Bronisław Geremek 

Alteração 4 
Considerando B 

B. Considerando que em 2005, sessenta anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial 
e dezasseis anos após a divisão da Europa, a maior parte do nosso Continente se 
encontra reconciliada numa ordem de paz e liberdade, com base numa integração 
económica e política cada vez mais estreitas de que, num primeiro tempo, as 
Comunidades Europeias e, subsequentemente, a União e os seus alargamentos 
sucessivos foram o vector decisivo, 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mauro Zani 

Alteração 5 
Considerando B 

B. Considerando que há mais de sessenta anos se vive em paz dentro das fronteiras da 
União Europeia, o que constitui um evento de extraordinária importância histórica 
e cívica e que, paralelamente à reconciliação da Europa consigo própria após 1989, 
consolida uma perspectiva de paz e de segurança em liberdade e em democracia 
para as novas gerações de cidadãos europeus, com base numa integração 
económica e política europeia mais forte, cujos alargamentos sucessivos se 
tornaram o vector decisivo; 

 Or. it 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 6 
Considerando C 

C. Considerando que (supressão) a Constituição deveria ser apresentada da forma mais 
clara, justa e compreensível possível, 

 Or. en 
 

Alteração apresentada por Gérard Onesta 

Alteração 7 
Considerando C 

C. Considerando que é importante que o projecto de Tratado que estabelece a 
Constituição de uma União assente nos seus Estados-Membros e nos cidadãos que os 
constituem seja apresentado da forma mais compreensível possível aos cidadãos, 
especialmente nos países nos quais vão ser organizados referendos,  colocando 
claramente em evidência os elementos já em vigor e sublinhando as novas 
disposições; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 8 
Nº -1 (novo) 

-1. Exorta todos os membros do Conselho Europeu a assumirem a sua 
responsabilidade individual e colectiva pela Constituição e a lançarem uma 
campanha vigorosa, tendo em vista a respectiva ratificação por todos os 
Estados-Membros; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 9 
Nº -1 bis (novo) 

-1 bis. Alerta para o facto de um movimento no sentido de adiar a ratificação ser 
completamente nefasto; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 10 
Nº 1 

1. Considera que (supressão) é fundamental privilegiar (supressão) a dimensão europeia 
dos processos de ratificação nacionais, a fim de reforçar um sentimento comum de 
comunidade cívica em toda a União Europeia; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud 

Alteração 11 
Nº 1 

1. Considera que, a fim de reforçar a consciência comum e de aproximar a Europa dos 
cidadãos, é fundamental estimular, através de todos os meios disponíveis, a dimensão 
europeia da votação que irá ter lugar nos diferentes Estados-Membros; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 12 
Nº 1 

(Reformular a proposta de resolução de modo a que o nº 1 passe a nº 4) 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 13 
Nº 2 

2. Solicita ao Conselho que defina uma abordagem coordenada da calendarização dos 
processos nacionais de ratificação e partilhe as melhores práticas em termos de 
vigilância parlamentar e de campanha para o referendo; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 14 
Nº 3 

Suprimido   

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 15 
Nº 3 

3. Sugere que o período compreendido entre 5 e 8 de Maio de 20054, sexagésimo 
aniversário do final da Segunda Guerra Mundial na Europa, possa constituir a 
ocasião adequada para que certos Estados-Membros realizem os seus referendos ou 
procedam à respectiva ratificação parlamentar (supressão); 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González 

Alteração 16 
Nº 3 

3. Sugere que o período compreendido entre 5 e 8 de Maio possa ser escolhido como um 
período adequado para a realização dos referendos sobre a Constituição previstos 
nos Estados-Membros, porquanto este período teria um valor simbólico tanto para a 
paz no nosso Continente como para a integração europeia; 

 Or. en/es 

 

Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 17 
Nº 3 bis (novo) 

3 bis. Sugere que o processo de ratificação em todos os Estados-Membros esteja concluído 
até Junho de 2006; 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 18 
Nº 4 

4. Solicita ao Conselho e à Comissão que definam uma estratégia comum de 
comunicação dos órgãos europeus, de molde a reforçar a dimensão europeia nos 
debates nacionais sobre a Constituição Europeia e a torná-la visível no processo de 
ratificação; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 19 
Nº 4 

4. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma campanha apropriada e uma 
estratégia de comunicação (supressão); 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 20 
Nº 4 

(O nº 4 passa a 5 e é modificado como segue:) 

4. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma estratégia de comunicação 
destinada a apresentar aos cidadãos o projecto de Tratado constitucional em termos 
que sejam ao mesmo tempo acessíveis, compreensíveis e objectivos (supressão); 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Richard Corbett 

Alteração 21 
Nº 4 

4. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma estratégia de comunicação 
destinada a apresentar aos cidadãos o projecto de Tratado constitucional em termos 
que sejam ao mesmo tempo acessíveis, compreensíveis e objectivos, garantindo a 
maior coerência possível entre Estados-Membros; declara a sua disponibilidade para 
contribuir para esta estratégia; 
 

 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González 

Alteração 22 
Nº 4 

4. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma estratégia de comunicação 
destinada a apresentar aos cidadãos o projecto de Tratado constitucional em termos 
que sejam ao mesmo tempo acessíveis, compreensíveis e objectivos, garantindo a 
devida discussão e mobilização da opinião pública europeia sobre o mesmo; 

 Or. en/es 

 

Alteração apresentada por Richard Corbett 

Alteração 23 
Nº 4 

Suprimido  

 Or. en 
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Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 24 
Nº 5 

Suprimido  

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 25 
Nº 5 

Suprimido  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 26 
Nº 5 

Suprimido  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 27 
Nº 6 

6. Pretende emitir o seu parecer sobre a Constituição em Dezembro de 2004, e, caso 
este seja positivo, realizar uma campanha activa para a sua adopção em 
colaboração com as outras instituições, parlamentos nacionais e regionais, partidos 
políticos e sociedade civil; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Richard Corbett 

Alteração 28 
Nº 6 

6. Emitirá o seu parecer sobre o projecto de Tratado constitucional com a maior 
brevidade após a sua assinatura; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Íñigo Méndez de Vigo 

Alteração 29 
Nº 6 

(Reformular a proposta de resolução de modo a que o nº 6 passe a nº 1) 

 Or. fr 
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