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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1-29 

Predbežný návrh uznesenia (PE 347.057) 
Jo Leinen 
o postupoch pri ratifikácii Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu a o komunikačnej stratégii 
pre uvedenú zmluvu 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Carlos Carnero González 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
Zarážka 1 

- so zreteľom na návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, s ktorým súhlasili 
hlavy štátov a vlád členských štátov Európskej únie 17. júna 20041na medzivládnej 
konferencii, na základe textu vypracovaného Európskym konventom, a ktorý sa má 
podpísať 29. októbra 2004 v Ríme, 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
Úvodné ustanovenie A 

A. keďže dohoda dosiahnutá (vypustenie) 18. júna 2004 má historický význam a 
predstavuje prvý závažný politický akt rozšírenej Európskej únie tým, že kladie 
základy obnovenej únie, založenej na zvýšenej miere demokracie, transparentnosti a 
účinnosti, 

                                                 
1 Dokument CIG 87/04. 



 

AM\540410SK.doc  PE 347.051/1-29  

SK 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
Úvodné ustanovenie B 

Vypúšťa sa  

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Bronisław Geremek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
Úvodné ustanovenie B 

B. keďže v roku 2005 uplynie 60 rokov od skončenia druhej svetovej vojny a 16 rokov 
po skončení rozdelenia Európy, (vypustenie) a na väčšine nášho kontinentu vládne 
usporiadaný život v mieri a slobode, založený na čoraz užšej hospodárskej a politickej 
integrácii, ktorej hnacou silou boli postupne rozširované Európske spoločenstvá a 
následne únia, 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Mauro Zani 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
Úvodné ustanovenie B 

B. keďže už šesťdesiat rokov  žijeme v mieri na území únie, čo predstavuje skutočnosť 
výnimočného historického a občianskeho významu, ktorá spolu s vnútorným 
uzmierením Európy po roku 1989 upevňuje perspektívu života v mieri a bezpečnosti, 
v slobode a demokracii pre nové generácie občanov EÚ, na základe užšej 
hospodárskej a politickej integrácie, ktorej hnacou silou boli následné rozširovania;  

 Or. it 

 



 

AM\540410SK.doc  PE 347.051/1-29  

 SK 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
Úvodné ustanovenie C 

C. keďže (vypustenie) ústava (vypustenie) by sa mala prezentovať občanom EÚ čo 
najjasnejším, najčestnejším a najzrozumiteľnejším spôsobom (vypustenie), 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Gérard Onesta 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
Úvodné ustanovenie C 

C. keďže návrh zmluvy, ktorý zakladá ústavu pre úniu, založenú na členských štátoch a 
ich občanoch, by sa mal čo najzrozumiteľnejšie prezentovať občanom, najmä v 
krajinách, v ktorých sa má uskutočniť referendum, a mal by jasne zdôrazniť už 
účinné časti a  vyzdvihnúť nové ustanovenia; 

 Or. fr 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Odsek -1 (nový)  

-1. vyzýva všetkých členov Európskej rady, aby prevzali osobnú a spoločnú 
zodpovednosť za ústavu a pri všetkom úsilí viedli kampaň za jej ratifikáciu každým 
členským štátom; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
Odsek -1 a (nový) 

-1. a. upozorňuje, že snaha odložiť ratifikáciu by bola jednoznačným krokom späť; 

 Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
Odsek 1 

1. považuje za dôležité (vypustenie) zdôrazniť európsky rozmer vnútroštátnych 
postupov pri ratifikácii, aby sa zvýšilo spoločné vedomie občianskej spoločnosti v 
celej únii; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila poslankyňa Marie-Line Reynaud 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
Odsek 1 

1. považuje za dôležité s využitím všetkých dostupných prostriedkov podporiť európsky 
rozmer hlasovania, ktoré sa uskutoční v každom členskom štáte, aby sa zvýšilo 
verejné povedomie občanov a aby sa EÚ viac priblížila k občanovi; 

 Or. fr 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
Odsek 1 

(znovu usporiadať návrh uznesenia tak, aby sa z odseku 1 stal odsek 4) 

 Or. fr 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 
Odsek 2 

2. vyzýva Radu, aby navrhla koordinovaný prístup k časovému rozvrhnutiu 
vnútroštátnych postupov pri ratifikácii a aby poskytla svoje skúsenosti v otázke 
kontrolných právomocí Parlamentu a do vedenia predreferendovej kampane; 
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 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 
Odsek 3 

Vypúšťa sa 

 Or. fr 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 
Odsek 3 

3. navrhuje, že obdobie od 5. do 8. mája 2005, šesťdesiate výročie skončenia druhej 
svetovej vojny v Európe, by mohlo byť vhodným časom pre mnohé členské štáty na 
uskutočnenie referenda o ústavnej zmluve alebo na to, aby postúpili s jej ratifikáciou v 
parlamente (vypustenie); 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Carlos Carnero González 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 
Odsek 3 

3. navrhuje, že obdobie od 5. do 8. mája by sa mohlo určiť ako vhodné obdobie na 
uskutočnenie plánovaného referenda o ústave v členských štátoch, pretože toto 
obdobie by malo symbolickú hodnotu pre mier na našom kontinente aj pre európsku 
integráciu; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 
Odsek 3a (nový) 

3a. navrhuje, aby sa ratifikačný proces vo všetkých členských štátoch skončil do júna 
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2006; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Johannes Voggenhuber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 
Odsek 4 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali spoločnú komunikačnú stratégiu pre 
európske orgány, aby sa posilnil európsky duch vo vnútroštátnych rozpravách o 
európskej ústave a zviditeľnil sa v ratifikačnom procese; 

 Or. de 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
Odsek 4 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali náležitú stratégiu vedenia kampane a 
komunikačnú stratégiu (vypustenie); 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
Odsek 4 

(Paragraph 4 becomes paragraph 5 and should be modified as follows) 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali komunikačnú stratégiu zameranú na 
prezentáciu návrhu ústavnej zmluvy občanom takým spôsobom, ktorý je zároveň 
prístupný, zrozumiteľný aj objektívny (vypustenie); 

 Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
Odsek 4 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali komunikačnú stratégiu zameranú na 
prezentáciu návrhu ústavnej zmluvy občanom takým spôsobom, ktorý je zároveň 
prístupný, zrozumiteľný aj objektívny a ktorý by mohol zabezpečiť optimálnu zhodu 
medzi členskými štátmi; vyhlasuje svoju vôľu prispieť k vytvoreniu tejto stratégie; 
(prvá veta odseku 5) 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Carlos Carnero González 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
Odsek 4 

4. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali komunikačnú stratégiu zameranú na 
prezentáciu návrhu ústavnej zmluvy občanom takým spôsobom, ktorý je zároveň 
prístupný, zrozumiteľný aj objektívny a ktorý by zabezpečil optimálnu rozpravu a 
mobilizáciu európskej verejnej mienky na túto tému; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Richard Corbett 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
Odsek 5 

Vypúšťa sa  

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Íñigo Méndez de Vigo 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
Odsek 5 

Vypúšťa sa 

 Or. fr 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Johannes Voggenhuber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
Odsek 5 

Vypúšťa sa  

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
Odsek 5 

Vypúšťa sa  

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Andrew Nicholas Duff 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
Odsek 6 

6. má v úmysle vydať stanovisko k ústave v decembri 2004 a v prípade, že bude 
pozitívne, aktívne viesť kampaň za jej prijatie v spolupráci s ďalšími orgánmi, 
národnými a regionálnymi parlamentmi, politickými stranami a občianskou 
spoločnosťou; 

 Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Richard Corbett 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
Odsek 6 

6. vydá stanovisko k návrhu ústavnej zmluvy čo najskôr po jeho podpísaní; 

 Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Emilio Menéndez del Valle 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 
Odsek 6 

(znovu usporiadať návrh uznesenia tak, aby sa z odseku 6 stal odsek 1) 

 Or. fr 
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