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Utkast till resolutionsförslag (PE 347.057) 
Jo Leinen 
Ratificeringen av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och hur 
informationen om fördraget bör skötas 

 
 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González 

Ändringsförslag 1 
Strecksats 1 i ingressen 

- med beaktande av det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
som godkändes av stats- och regeringscheferna i Europeiska unionens medlemsstater 
vid regeringskonferensen den 18 juni 20041, som utgår från den text som utarbetades 
av Europeiska konventet, och som skall undertecknas i Rom den 29 oktober 2004, 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 2 
Skäl A 

A. Det avtal som ingicks (text utgår) den 18 juni 2004 är historiskt och det första 
politiska beslut av tyngd som det utvidgade EU fattar. Detta avtal lägger grunden för 
ett revitaliserat EU med ökad demokrati, öppenhet och effektivitet. 

                                                 
1 Dokument CIG 87/04. 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 3 
Skäl B 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Bronisław Geremek 

Ändringsförslag 4 
Skäl B 

B. År 2005, 60 år efter andra världskrigets slut och 16 år efter järnridåns fall, har 
Europa återförenats i en anda präglad av fred och frihet och av en allt närmare 
ekonomisk och politisk integration. Drivkraften har varit Europeiska gemenskaperna, 
sedermera Europeiska unionen, och utvidgningarna av dem. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Mauro Zani 

Ändringsförslag 5 
Skäl B 

B. Sedan 60 år lever vi i fred inom EU:s gränser. Detta är ett faktum av osedvanlig 
historisk och social betydelse som, tillsammans med Europas återförening efter 
1989, ytterligare förstärker utsikterna till fred och säkerhet i frihet och demokrati 
för de nya generationerna i Europa, på grundval av en allt starkare ekonomisk och 
politisk integration, vars gradvisa utvidgning har varit en avgörande drivkraft. 

 Or. it 
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Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 6 
Skäl C 

C. Konstitutionen bör presenteras så tydligt, opartiskt och utförligt som möjligt för de 
europeiska medborgarna (text utgår). 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Gérard Onesta 

Ändringsförslag 7 
Skäl C 

C. Det är viktigt att det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
som utgår från medlemsstaterna och medborgarna också presenteras utförligt för 
medborgarna, i synnerhet i de länder där det anordnas folkomröstningar, och att man 
då tydligt framhäver de delar som redan är i kraft och betonar de nya 
bestämmelserna. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 8 
Punkt -1 (ny) 

-1. Europaparlamentet uppmanar alla medlemmar av Europeiska rådet att ta sitt 
enskilda och kollektiva ansvar för konstitutionen och driva intensiva kampanjer för 
ratificering i alla medlemsstater. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 9 
Punkt -1a (ny) 

-1a. Europaparlamentet anser att alla försök att skjuta upp ratificeringsprocessen 
motverkar sitt eget syfte. 
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Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 10 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att man (text utgår) lyfter fram 
Europadimensionen i de nationella ratificeringsprocesserna så att man ökar folks 
medvetande om (text utgår) samhörigheten i Europa. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud 

Ändringsförslag 11 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att man på alla sätt främjar 
Europadimensionen i de omröstningar om fördraget som äger rum i medlemsstaterna 
och att man ökar folks medvetande om EU och samhörigheten i Europa. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 12 
Punkt 1 

(Ändra ordningen på punkterna i resolutionsförslaget så att punkt 1 blir punkt 4.) 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 13 
Punkt 2 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att utarbeta en samordnad strategi för tidsplanen 
för de nationella ratificeringsprocesserna och att informera om bästa metoder för 
parlamentarisk granskning och folkomröstningkampanjer. 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 14 
Punkt 3 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 15 
Punkt 3 

3. Europaparlamentet anser att dagarna 5–8 maj 2005, 60-årsdagen för andra 
världskrigets slut i Europa, skulle kunna vara en lämplig tidpunkt för vissa 
medlemsstater att hålla folkomröstningar eller låta sitt parlament ratificera fördraget 
(text utgår). 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González 

Ändringsförslag 16 
Punkt 3 

3. Europaparlamentet anser att dagarna 5–8 maj skulle kunna vara lämpliga för de 
folkomröstningar som planerats i medlemsstaterna om konstitutionen, eftersom 
dessa dagar symboliserar både fred i Europa och europeisk integration. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 17 
Punkt 3a (ny) 

3a. Europaparlamentet anser att ratificeringensprocessen i alla medlemsstaterna bör 
vara avslutad i juni 2006. 
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Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 18 
Punkt 4 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en gemensam 
informations- och kommunikationsstrategi för EU:s institutioner i syfte att stärka den 
europeiska andan i de nationella debatterna om konstitutionen och göra den tydlig i 
ratificeringsprocessen. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 19 
Punkt 4 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en lämplig 
kampanj- och informationsstrategi. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 20 
Punkt 4 

(Punkt 4 blir punkt 5 och ändras enligt följande:) 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en informations- 
och kommunikationsstrategi för att presentera förslaget till konstitutionsfördrag för 
medborgarna på ett lättillgängligt, lättförståeligt och opartiskt sätt (text utgår). 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Richard Corbett 

Ändringsförslag 21 
Punkt 4 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en informations- 
och kommunikationsstrategi för att presentera förslaget till konstitutionsfördrag för 
medborgarna på ett lättillgängligt, lättförståeligt och opartiskt sätt, samtidigt som det 
görs på ett så lika sätt som möjligt i medlemsstaterna. Europaparlamentet förklarar 
sig berett att bidra till en sådan strategi. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González 

Ändringsförslag 22 
Punkt 4 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en informations- 
och kommunikationsstrategi för att presentera förslaget till konstitutionsfördrag för 
medborgarna på ett lättillgängligt, lättförståeligt och opartiskt sätt, så att man på bästa 
sätt stimulerar debatten om och engagemanget för konstitutionen bland den 
europeiska allmänheten. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Richard Corbett 

Ändringsförslag 23 
Punkt 5 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 24 
Punkt 5 

utgår 
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 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 25 
Punkt 5 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 26 
Punkt 5 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 27 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet (text utgår) avser att avge sitt yttrande om konstitutionen i 
december 2004. Om yttrandet blir positivt tänker parlamentet tillsammans med 
övriga EU-institutioner, nationella och regionala parlament, politiska partier och 
det civila samhället bedriva en aktiv ja-kampanj. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Richard Corbett 

Ändringsförslag 28 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet kommer att avge sitt yttrande om förslaget till konstitutionsfördrag 
så snart det är undertecknat. 
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Ändringsförslag från Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 29 
Punkt 6 

(Ändra ordningen på punkterna i resolutionsförslaget så att punkt 6 blir punkt 1.) 

 Or. fr 
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