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Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 1 
Nº 1 

1. Regista que os  três pilares do desenvolvimento sustentável figuram entre os 
objectivos da União Europeia e que a integração da protecção do ambiente, bem 
como um nível elevado de protecção do mesmo e da saúde humana são  reconhecidos 
pelo projecto  de Constituição como princípios de aplicação geral a todas as políticas 
da União;  

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 2 
Nº 1 bis (novo) 

1 bis. Verifica, todavia, que o desequilíbrio entre os três pilares, a favor da economia e em 
prejuízo das vertentes social e ambiental, não permitirá uma verdadeira aplicação 
do conceito de desenvolvimento sustentável;  

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 3 
Nº 2 

2. Lamenta que a Parte III do projecto de Constituição sobre as políticas e o 
funcionamento da União não tenha sido actualizada e não esteja em consonância com 
o princípio do desenvolvimento duradouro, nomeadamente no âmbito das políticas da 
agricultura, da coesão social e territorial, dos transportes e do comércio; deplora, 
igualmente, que certas medidas ambientais, como as de natureza fiscal e em matéria 
de ordenamento do território, gestão quantitativa das águas e afectação dos solos, não 
estejam subordinadas ao procedimento legislativo ordinário, mas sejam, ao invés, 
adoptadas pelo Conselho por unanimidade; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 4 
Nº 2 bis (novo) 

2 bis. Lamenta que, apesar do valor e da posição que lhes são reconhecidos pelos 
Tratados, os serviços de interesse económico geral (SIEG) continuem a estar 
submetidos às regras de concorrência e não possam contribuir para os objectivos da 
União em matéria de protecção do ambiente, bem como de coesão social e 
territorial; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 5 
Nº 3 

3. Regista que a adopção de medidas que visam estabelecer padrões elevados para a 
qualidade e a segurança dos medicamentos e dos dispositivos médicos, bem como das 
medidas relativas à vigilância, ao alerta precoce e ao combate contra as ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde faz parte das competências partidárias da União 
Europeia e está  sujeita ao procedimento legislativo ordinário, mas lamenta que, em 
matéria de saúde, o projecto de Constituição não proporcione à União objectivos de 
convergência elevados, nem instrumentos e meios para garantir um melhor nível de 
saúde a todos os cidadãos europeus, bem como um acesso melhor e equitativo aos 
cuidados universais;  
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 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 6 
Nº 3 bis (novo) 

3 bis. Lamenta que as propostas contidas no projecto de Constituição relativas à votação 
por maioria qualificada para a adopção do quadro financeiro plurianual da União 
Europeia não tenham sido aceites pelos Chefes de Estado e de Governo; lamenta 
que seja , pois, exigida a unanimidade (artigo I-55-2), embora esse quadro 
financeiro, que determina em especial os Fundos Estruturais, desempenhe um papel 
importante no apoio às políticas a favor do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 7 
Nº 4 

4. Regista a introdução no projecto de Constituição, de um capítulo consagrado à vida 
democrática da União, bem como do princípio, segundo o qual as decisões devem ser 
tomadas da maneira mais transparente e mais próxima dos cidadãos; sublinha 
(supressão) a necessidade de acesso aos tribunais para os cidadãos e respectivas 
organizações, nomeadamente no domínio do ambiente, nos termos da Convenção 
CEE/NU de Aarhus 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 8 
Nº 4 bis (novo) 

4 bis Salienta o desfasamento que existe entre, por um lado, os objectivos declarados na 
Parte I do projecto de Constituição e, por outro lado, as políticas e os meios 
colocados ao dispor da União Europeia para realizar tais objectivos; 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 9 
Nº 4 ter (novo) 

4 ter Lamenta que, apesar de alguns progressos, designadamente de âmbito institucional, 
o projecto de Constituição não dê resposta à solicitação, formulada por um muito 
vasto sector de cidadãos e povos europeus, de que sejam enfrentados os numerosos 
reptos lançados pela evolução considerável do mundo e das relações internacionais 
em matéria de defesa, de segurança, de política económica, ambiental, sanitária e 
social, conciliando a necessidade de defender e promover a protecção do ambiente, 
um nível elevado de saúde pública, o modelo social europeu e o alto nível de 
protecção social dos cidadãos europeus, para os quais estes contribuem e a que têm 
direito; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 10 
Nº 4 bis (novo) 

4 bis. Manifesta o seu apoio, como medida transitória e tendo em vista a dissolução do 
Tratado Euratom, à separação deste relativamente ao Tratado Constitucional, bem 
como à dissociação da personalidade jurídica da Comunidade Euratom 
relativamente à nova personalidade jurídica da União Europeia; entende que o 
duplo papel da Comunidade Euratom, de promoção e regulação do sector nuclear, 
apresenta um conflito de interesses evidente e impede a Euratom de ser uma 
autoridade credível no domínio da segurança nuclear; solicita, por tal motivo, aos 
Estados-Membros que convoquem, tão rapidamente quanto possível, uma 
conferência intergovernamental para revisão do Tratado Euratom, em 
conformidade com a sua Resolução de 24 de Setembro de 2003;   

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie Noëlle Lienemann 

Alteração 11 
Nº 4 bis (novo) 

4 bis. Lamenta que o conteúdo do Tratado Euratom tenha permanecido inalterado e 
solicita a convocação de uma conferência para revisão global do mesmo, sobretudo 
no que diz respeito às disposições materiais ultrapassadas, designadamente quanto à 
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promoção da energia nuclear e quanto aos seus défices democráticos; 

 Or. fr 
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