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PREDLOGI SPREMEMB 1-29 

Predlog resolucije (PE 347.057) 
Jo Leinen 
o postopkih ratifikacije Pogodbe o ustavi za Evropo in komunikacijski strategiji v zvezi s to 
pogodbo 

 
 

Predlog spremembe je vložil Carlos Carnero González 

Predlog spremembe 1 
Alinea 1 

– ob upoštevanju osnutka Pogodbe o evropski ustavi, o kateri so se 18. junija 20041 na 
medvladni konferenci, na podlagi besedila, ki ga je pripravila Evropska konvencija, 
sporazumeli voditelji držav ali vlad držav članic Evropske unije, in ki naj bi se podpisala 
v Rimu 29. oktobra 2004, 

 Or. pa 

 

Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava A 

A ker ima 18. junija 2004 dosežen sporazum (se črta) zgodovinski pomen in predstavlja 
prvo večje politično dejanje razširjene Evropske unije ter na osnovi demokracije, 
preglednosti in učinkovitosti postavlja temelje prenovljene Unije, 

                                                 
1 Dokument IGC 87/04. 
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 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 3 
Uvodna izjava B 

Se črta 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Bronisław Geremek 

Predlog spremembe 4 
Uvodna izjava B 

B ker je leta 2005, 60 let po koncu druge svetovne vojne in 16 let po koncu razdeljenosti 
Evrope, (se črta) naša celina spravljena in živi v miru ter temelji na čedalje večji 
gospodarski in politični integraciji, katerih gonilna sila so bile Evropske skupnosti in 
kasneje Unija ter njene zaporedne širitve, 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Mauro Zani 

Predlog spremembe 5 
Uvodna izjava B 

B ker je šestdeset let življenja v miru znotraj meja Unije izredno pomembno zgodovinsko 
ter družbeno dejstvo, ki ob dodatnem upoštevanju sprave Evrope po letu 1989 za nove 
generacije evropskih državljanov močno kaže na mirno in varno prihodnost v svobodi 
in demokraciji, na osnovi močnejše gospodarske in politične integracije, ki so jo 
odločilno pospešile zaporedne širitve, 

 Or. ital. 
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Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 6 
Uvodna izjava C 

C ker naj se (se črta) ustava (se črta) evropskim državljanom predstavi na čim bolj jasen, 
pošten in izčrpen način (se črta), 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Gérard Onesta 

Predlog spremembe 7 
Uvodna izjava C 

C ker naj se osnutek Pogodbe o ustavi za Unijo, ki so ga oblikovale njene države članice in 
njeni državljani, slednjim predstavi čim bolj izčrpno, še posebej v državah, kjer se bo o 
ustavi odločalo z referendumom; jasno naj se poudari že uveljavljene elemente in 
opozori na nove določbe, 

 Or. franc. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 8 
Odstavek -1 (novo) 

-1. poziva vse člane Evropskega sveta, da prevzamejo vso svojo in skupno odgovornost za 
ustavo in si pri vseh državah članicah močno prizadevajo za njeno ratifikacijo,  

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 9 
Odstavek -1a (novo) 

-1a) opozarja, da bo prizadevanje za prestavitev ratifikacije imelo popolnoma nasproten 
učinek, 

 Or. angl. 
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Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 10 
Odstavek 1 

1. meni, da je bistvenega pomena (se črta) poudariti evropsko dimenzijo nacionalnih 
postopkov ratifikacije, da bi se tako povečal skupen občutek civilne družbe v vsej Uniji, 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložila Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 11 
Odstavek 1 

1. meni, da je bistvenega pomena z vsemi možnimi sredstvi spodbuditi evropsko dimenzijo 
glasovanja, ki bo potekalo v posameznih državah članicah, da bi se tako dvignila javna 
ozaveščenost in Evropa približala svojim državljanom, 

 Or. franc. 

 

Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 12 
Odstavek 1 

(Predlog resolucije se naj preoblikuje tako, da odstavek 1 postane odstavek 4.) 

 Or. franc. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 13 
Odstavek 2 

2. poziva Svet, da (se črta) pripravi usklajen pristop glede razporeda nacionalnih 
postopkov ratifikacij in medsebojne izmenjave dobre prakse v smislu parlamentarnega 
nadzora in referendumske kampanje, 
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 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 14 
Odstavek 3 

Se črta 

 Or. franc. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 15 
Odstavek 3 

3. predlaga, da več držav članic sprejme časovno obdobje od 5. do 8. maja, šestdeseto 
obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi, kot primeren čas za izvedbo njihovega 
referenduma ali ratifikacije v njihovem parlamentu (se črta), 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Carlos Carnero González 

Predlog spremembe 16 
Odstavek 3 

3. predlaga, da (se črta) se sprejme časovno obdobje od 5. do 8. maja kot primerno obdobje 
za izvedbo načrtovanega referenduma o ustavi v državah članicah, saj bi to časovno 
obdobje imelo simboličen pomen tako za mir na naši celini kot za evropsko integracijo, 

 Or. pa 

 
Predlog spremembe je vložil Íńigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 17 
Odstavek 3a (novo) 

3a) predlaga, da je postopek ratifikacije v vseh državah članicah zaključen do junija 2006, 
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 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 18 
Odstavek 4 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita skupno komunikacijsko strategijo za evropske 
institucije, da bi tako v nacionalnih razpravah o evropski ustavi okrepili evropski duh, 
ki bi bil prepoznaven tudi v postopku ratifikacije, 

 Or. nem. 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 19 
Odstavek 4 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita primerno kampanjo in komunikacijsko strategijo 
(se črta), 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 20 
Odstavek 4 

(Odstavek 4 postane odstavek 5 in se spremeni kot sledi) 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita komunikacijsko strategijo, katere namen bo 
državljanom na dostopen, razumljiv in objektiven način predstaviti Ustavno pogodbo (se 
črta), 

 Or. angl. 
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Predlog spremembe je vložil Richard Corbett 

Predlog spremembe 21 
Odstavek 4 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita komunikacijsko strategijo, katere namen bo 
državljanom na dostopen, razumljiv in objektiven način predstaviti Ustavno pogodbo ter 
med državami članicami zagotoviti optimalno doslednost; izraža svojo pripravljenost, da 
prispeva k tej strategiji, (prvi stavek odstavka 5) 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Carlos Carnero González 

Predlog spremembe 22 
Odstavek 4 

4. poziva Svet in Komisijo, da pripravita komunikacijsko strategijo, katere namen bo 
državljanom na dostopen, razumljiv in objektiven način predstaviti Ustavno pogodbo ter 
v zvezi s tem vprašanjem zagotovita optimalno razpravo in mobilizacijo evropske 
javnosti, 

 Or. pa 

 

Predlog spremembe je vložil Richard Corbett 

Predlog spremembe 23 
Odstavek 5 

Se črta 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 24 
Odstavek 5 

Se črta 

 Or. franc. 
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Predlog spremembe je vložil Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 25 
Odstavek 5 

Se črta 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 26 
Odstavek 5 

Se črta 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 27 
Odstavek 6 

6. namerava decembra 2004 podati svoje mnenje o ustavi in, če bo le-to pritrdilno, v 
sodelovanju z ostalimi institucijami, nacionalnimi in regionalnimi parlamenti, 
političnimi strankami in civilno družbo izvajati aktivno kampanjo za njeno sprejetje, 

 Or. angl. 

 

Predlog spremembe je vložil Richard Corbett 

Predlog spremembe 28 
Odstavek 6 

6. bo čimprej po podpisu podal svoje mnenje o osnutku Ustavne pogodbe, 

 Or. angl. 
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Predlog spremembe je vložil Íñigo Méndez de Vigo 

Predlog spremembe 29 
Odstavek 6 

(Predlog resolucije se naj preoblikuje tako, da odstavek 6 postane odstavek 1.) 

 Or. franc. 
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