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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 1 
(1) bekezdés 

1. Tudomásul veszi, hogy a fenntartható fejlődés három pillére az Európai Unió 
célkitűzései közé tartozik, és hogy a környezetvédelem integrációját, valamint a 
környezetvédelem és az emberi egészség magas szintjét az alkotmány tervezet 
valamennyi uniós politikára alkalmazandó elvként ismeri el; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 2 
(1) bekezdés a) pont (új) 

1a. Megállapítja azonban, hogy a három pillér közötti egyensúly hiánya, amely a 
gazdaság javára szolgál, ellenben a szociális és környezeti megfontolások 
hátrányára válik, megakadályozza a fenntartható fejlődés koncepciójának hatékony 
végrehajtását; 

 Or. fr 
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 3 
(2) bekezdés 

2. Sajnálatosnak tartja, hogy az alkotmány tervezet európai uniós politikákról szóló 
harmadik részét nem aktualizálták, és nem hangolták össze a fenntartható fejlődés, 
elvével, különösen a mezőgazdasági politikák, a szociális és területi kohézió, a 
közlekedés és a kereskedelem területén; ugyancsak sajnálatosnak tartja, hogy bizonyos 
környezetvédelmi intézkedésekre, így különösen a pénzügyi természetűekre és a 
területfejlesztésről, a vízgazdálkodásról és a földhasználatról szólókra nem terjed ki a 
rendes jogalkotási eljárás, hanem a Tanácsnak kell elfogadnia őket egyhangú 
szavazással; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 4 
(2) bekezdés a) pont (új) 

2a Sajnálatosnak tartja, hogy azon érték és rang ellenre, amelyet a Szerződések az 
általános gazdasági érdekek szolgálatainak bitosítanak, azok továbbra is a 
versenyszabályok alá tartoznak, és nem tudnak hozzájárulni az Unió célkitűzéseihez 
a környezetvédelem, valamint a szociális és területi kohézió révén; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 5 
(3) bekezdés 

3. Tudomásul veszi, hogy az Európai Unió megosztott hatáskörei közé felvették, illetve a 
rendes jogalkotási eljárás alá vonták azon intézkedések elfogadását, amelyek célja, 
hogy magas szintű szabványokat állapítsanak meg a gyógyszerkészítmények és az 
orvostechnikai eszközök, valamint a megfigyeléssel, korai előrejelzéssel és súlyos, 
határokon átnyúló fenyegetésekkel kapcsolatos intézkedések minőségére és 
biztonságára nézve; sajnálatosnak tartja azonban, hogy az egészségügy terén az 
alkotmány tervezet nem állapít meg magas szintű konvergencia célokat az Unió 
számára, és azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal sem látja el, amelyek 
valamennyi európai polgár jobb egészségi színvonalának biztosításához, illetve 
minden ember számára jobb és egyenlő egészségügyi ellátáshoz való joghoz 
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szükségesek; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 6 
(3) bekezdés a) pont (új) 

3a Sajnálatosnak tartja, hogy az alkotmány tervezetben szereplő, az Európai Unió 
többéves pénzügyi tervezetének létrehozásával kapcsolatos minősített többségi 
szavazásról szóló rendelkezéseket nem fogadták el az állam- és kormányfők; 
sajnálatosnak tartja, hogy az I-55(2) cikk szerint ezért egyhangúság szükséges, noha 
a strukturális alapok finanszírozását meghatározó pénzügyi terv fontos szerepet 
játszik a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést támogató politikák 
elősegítésében; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 7 
(4) bekezdés 

4. Tudomásul veszi az Unió demokratikus életének és azon elvnek szentelt olyan fejezet 
alkotmány tervezetbe való beépítését, amelyek szerint a döntéseket a lehető 
legátláthatóbb módon és a polgárokhoz lehető legközelebb kell meghozni; aláhúzza 
(törölve) a polgárok és szervezeteik igazságszolgáltatáshoz való jogának 
szükségességét, különösen a környezetvédelem területén, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságának Aarhusi Egyezményével összhangban; 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 8 
(4) bekezdés a) pont (új) 

4a Aláhúzza egyrészt az alkotmánytervezet I. részében meghatározott célkitűzések, 
másrészt az Európai Unió politikái és az e célkitűzések megvalósítására 
rendelkezésére bocsátott erőforrások közötti egyenlőtlenséget; 
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 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Módosítás: 9 
(4) bekezdés b) pont (új) 

4b Sajnálatosnak tartja, hogy noha különösen intézményi téren történt némi előrelépés, 
az alkotmány tervezet nem elégíti ki azon sok-sok európai polgár és nép által 
megfoglamazott igényét, hogy reagáljon a világban és a nemzetközi kapcsolatokban 
bekövetkezett jelentős változások által kiváltott kihívásokra a védelem, biztonság, 
valamint a gazdasági, környezeti, egészségügyi és szociális politikák terén, a 
környezetvédelem megóvásának és fejlesztésének, az egészségügy magas 
színvonalának, az európai szociális modellnek, valamint az európai polgárok 
szociális védelme azon magas szintjének összeegyeztetésével, amelyhez azok 
hozzájárulnak és amelyre jogosultak. 

 Or. fr 

 

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi 

Módosítás: 10 
(4) bekezdés a) pont (új) 

4a Támogatja – közbenső intézkedésként és az Euratom Szerződés megszűnésének 
fényében – az Euratom Szerződés Alkotmányról szóló Szerződéstől történő 
elválasztását, illetve az Európai Közösség jogi személyiségének az Európai Unióra 
ruházott új jogi személyiségtől történő szétválasztását; úgy véli, hogy az Európai 
Közösségnek a nukleáris ágazat fejlesztésére és szabályozására vonatkozó kettős 
szerepe egyértelműen összeférhetetlenséget mutat, és megakadályozza, hogy hiteles 
nukleáris biztonsági hatóságként működjön; ezért felszólítja a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul hívjanak össze egy Euratom felülvizsgálati kormányközi 
konferenciát, az Európai Parlament 2003. szeptember 24-i állásfoglalásával 
összhangban; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber 

Módosítás: 11 
(4) bekezdés a) pont (új) 

4a sajnálatosnak tartja, hogy az Euratom Szerződés tartalmilag változatlan formában 
maradt fenn, és konferencia összehívását követeli, amelynek célja az ezen szerződés  



 

AM\545993HU.doc 5/5 PE 349.891v01-00/1-11 

 HU 

mindenekelőtt elévült anyagi rendelkezéseinek tekintetében történő átfogó 
felülvizsgálata, különösen a nukleáris energia támogatási célja és a Szerződés 
demokratikus politikai deficitjei vonatkozásában; 

 Or. de 
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