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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noëlle Lienemann 

Pakeitimas 1 
1 dalis 

1. Pažymi, kad į Europos Sąjungos tikslus buvo įtraukti trys tvarios plėtros ramsčiai ir kad 
aplinkos apsaugos integravimas bei aukštas aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygis 
(panaikinta) Konstitucijos projekte pripažinti kaip principai, kurie turi būti taikomi 
visoms Sąjungos politikos sritims; 

 Orig.fr 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 2 
1a. dalis (nauja) 

1a. Tačiau pažymi, kad pusiausvyros tarp trijų ramsčių stoka neleis veiksmingai 
įgyvendinti darnaus vystymosi koncepcijos, kadangi ekonomikai skiriama daugiau 
dėmesio negu socialiniams ir aplinkos apsaugos aspektams; 

 Orig.fr 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noëlle Lienemann 

Pakeitimas 3 
2 dalis 

2. Apgailestauja, kad III antraštinė Konstitucijos projekto dalis, kurioje išdėstomos 
Sąjungos politikos sritys ir apibūdinamas jos funkcionavimas, nebuvo atnaujinta ir 
suderinta su tvarios plėtros principu, ypač žemės ūkio, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, transporto ir prekybos politikos srityse; taip pat apgailestauja dėl to, kad kai 
kurios aplinkos apsaugos priemonės, ypač mokesčių priemonės bei priemonės, susijusios 
su miestų ir kaimo vietovių planavimu, kiekybiniu vandens išteklių ir žemėtvarkos 
valdymu, priimamos ne taikant įprastą teisės aktų priėmimo procedūrą, o Taryboje, 
remiantis vienbalsiškumo reikalavimu; 

 Orig.fr 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 4 
2a dalis (nauja) 

2a. Apgailestauja, kad nepaisant Sutartyse pripažintos visuotinės svarbos ekonominių 
paslaugų vertės ir reikšmės, joms vis dar tebetaikomos konkurencijos nuostatos, ir 
todėl jas teikiant neįmanoma siekti Sąjungos tikslų aplinkos apsaugos ir socialinės bei 
teritorinės sanglaudos srityse; 

 Orig.fr 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 5 
3 dalis 

3. Pažymi, kad priemonės, kuriomis siekiama nustatyti aukštus vaistų ir medicinos 
įrenginių kokybės ir saugos standartus, ir priemonės, kuriomis siekiama kontroliuoti, 
skubiai įspėti ir kovoti su rimta tarpvalstybine grėsme sveikatai, buvo įtrauktos į bendrą 
Europos Sąjungos kompetenciją ir joms pritaikyta įprasta teisės aktų leidybos procedūra; 
tačiau apgailestauja, kad sveikatos priežiūros srityje Konstitucijos projekte nebuvo 
numatyta nei aukšto lygio suartėjimo kriterijų Sąjungos mastu, nei priemonių ir 
išteklių, reikalingų siekiant užtikrinti geresnį visų Europos piliečių sveikatos apsaugos 
lygį bei vienodas galimybes visiems pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis; 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 6 
3a dalis (nauja) 

3 a. Apgailestauja, kad valstybių ir vyriausybių vadovai nepritarė Konstitucijos projekte 
išdėstytiems pasiūlymams dėl kvalifikuotos daugumos principo taikymo tvirtinant 
Europos Sąjungos finansines perspektyvas; apgailestauja, kad dėl to, remiantis I-55 
straipsnio 2 dalimi, bus taikomas vienbalsiškumo principas, nors finansinė 
perspektyva, kurioje ypač pabrėžiamas struktūrinių fondų paskirstymas, yra labai 
svarbus remiant tas politikos sritis, kurių pagrindu stiprinama aplinkos apsauga ir 
darnus vystymasis; 

 Orig.fr 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 7 
4 dalis 

4. Pažymi, kad į Konstitucijos projektą buvo įtrauktas skyrius apie demokratinį Sąjungos 
gyvenimą ir principas, kurį taikant sprendimai turi būti priimami kiek įmanoma skaidriau 
ir būti artimesni piliečiams; pabrėžia Bendrijos institucijų atsakomybės piliečiams svarbą 
ir būtinybę užtikrinti teismų prieinamumą piliečiams ir jų organizacijoms, ypač aplinkos 
apsaugos srityje, kaip numatyta JT Europos ekonomikos komisijos Arhuso konvencijoje. 

 Orig.fr 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 8 
4a dalis (nauja) 

4 a. Pabrėžia, kad Konstitucijos projekto I antraštinėje dalyje išdėstyti tikslai nedera su 
Europos Sąjungos politikos sritimis ir šiems tikslams pasiekti skirtais ištekliais; 

 Orig.fr 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noėlle Lienemann 

Pakeitimas 9 
4b dalis (nauja) 

4 b. Apgailestauja, kad nors ir buvo padaryta šiokia tokia pažanga, ypač institucinėje 
srityje, Konstitucijos projekte neatsakoma į daugelio Europos piliečių ir tautų raginimą 
tinkamai atsiliepti į rimtų pokyčių pasaulyje ir tarptautinių santykių sferoje keliamus 
iššūkius gynybai, saugumui ir ekonomikai, aplinkos apsaugai, sveikatos ir socialinei 
politikai, kartu atsižvelgiant į būtinybę ginti ir skatinti aplinkos apsaugą, siekti aukšto 
visuomenės sveikatos lygio, tobulinti Europos socialinį modelį ir siekti aukšto Europos 
piliečių socialinės rūpybos lygio, kadangi piliečiai moka įmokas ir turi teisę 
pasinaudoti šia sistema. 

 Orig.fr 

Pakeitimą pateikė Satu Hassi 

Pakeitimas 10 
4a dalis (nauja) 
 
4a. Pritaria nuostatai, kad, atsižvelgiant į tai, jog bus panaikinama Euratomo sutartis, ši 

sutartis būtų laikinai atskirta nuo Konstitucinės sutarties, o Euratomo bendrijos 
juridinio asmens statusas – nuo naujo Europos Sąjungai suteikto juridinio asmens 
statuso; mano, kad dvigubas Euratomo bendrijos tikslas – skatinti ir reguliuoti 
branduolinį sektorių – sąlygoja aiškų interesų konfliktą ir neleidžia jai tapti patikima 
branduolinio saugumo institucija; todėl ragina valstybes nares nedelsiant surengti 
tarpvyriausybinę konferenciją peržiūrėti Euratomo sutartį , kaip numatyta 2003 m. 
rugsėjo 24 d. Europos Parlamento rezoliucijoje;  

 Orig.en 

 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber 

Pakeitimas 11 
4a dalis (nauja) 

4a. Apgailestauja, kad nebuvo padaryta jokių Euratomo sutarties turinio pakeitimų, ir 
ragina surengti išsamiai šios sutarties peržiūrai skirtą konferenciją, kurios metu būtų 
ypač atsižvelgta į pasenusias sutarties nuostatas, ypač tas, kurios yra susijusios su 
branduolinės energijos gavybos skatinimo tikslais bei sutarties demokratijos stoka.  

 Orig.de 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

