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Návrh usnesení 
 
 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 1 
 

Odstranit v celé zprávě slovo „návrh“ před slovem „Ústava“ 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 2 
 

Převést poznámky pod čarou na závěrečné poznámky 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 3 
Právní východisko 1 

– s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu (vypuštěno), 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 4 
Právní východisko 2a (nové) 

2a. s ohledem na Listinu základních práv Unie, 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 5 
Právní východisko 2b (nové) 

2b. s ohledem na prohlášení Evropské rady z Laeken, 

Pozn. pod čarou: Evropská rada v Laeken , Prohlášení z Laeken o budoucnosti Unie, SN 273/01, 
15. prosince 2001. 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí a Ian Stewart 
Hudghton 

Pozměňovací návrh 6 
Právní východisko 4a (nové) 

– s ohledem na usnesení Parlamentu ze dne 26. února 2004 o lepším zákonodárství, 
které naléhalo na členské státy, aby přijaly postupy umožňující národním parlamentům 
a ve vhodných případech dalším zákonodárným parlamentům a shromážděním v 
členských státech účast v legislativním postupu, 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 7 
Odrážka 5, poznámka pod čarou na straně 4  

Připojit odkazy ke všem usnesením schváleným Evropským parlamentem na základě zprávy 
Výboru pro ústavní záležitosti: Napolitano (regiony), Napolitano (národní parlamenty), 
Lamassoure (přidělování kompetencí), Bourlanges (normativní hierarchie), Carnero (právnické 
osoby). 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila  Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 8 
Bod odůvodnění A  

A. úlohou Evropské unie v dějinách je vybudovat společný projekt založený na 
spravedlnosti, míru a demokracii přes národy a generace, v němž se spojí kultura 
moderního pojetí, hospodářská svoboda a systém hodnocení založený na vznešené 
důstojnosti člověka, 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 9 
Bod odůvodnění A 

A. Evropská unie hrála v průběhu svého vývoje významnou roli při vytváření stále se 
rozšiřujícího se prostoru svobody a míru, prosperity, spravedlnosti a bezpečnosti, 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 10 
Bod odůvodnění A 

A. Evropská unie v průběhu svého vývoje dosáhla vytvoření neustále se zvětšujícího 
prostoru demokracie, svobody a míru, prosperity, spravedlnosti a bezpečnosti, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 11 
Bod odůvodnění B 

B. návrh Ústavy pro Evropu představuje významný krok vpřed v kontextu tohoto vývoje, 
neboť: 

 
- vytváří institucionální architekturu, která umožňuje větší politickou a zákonodárnou 

integraci;  
 

- umožňuje předvídatelnější a efektivnější rozhodovací systém;  
 

- prohlubuje sociální a teritoriální soudržnost;  
 

- dává Listině práv závazný charakter, čímž znovu potvrzuje úlohu EU nejen jako 
trhu, ale i jako prostoru hodnot; 

 
-  rozšiřuje občanství a zvyšuje legitimitu rozhodnutí; 

 
- ztělesňuje nadnárodní koncepci práva, jež s sebou přináší větší  spravedlnost  v 

lidských vztazích a vyrovnanější vztahy mezi státy, 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 12 
Bod odůvodnění B 

B. návrh Evropské ústavy konsoliduje dosažené pokroky a umožňuje EU čelit velkým 
výzvám XXI. století, v  roli vůdce – při globalizaci a definování spravedlivého a 
demokratického mezinárodního řádu – a činí ji zodpovědnou za splnění očekávání 
evropských obyvatel v jejich každodenním životě, 
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 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 13 
Bod odůvodnění B 

B. návrh Ústavy si klade za cíl konsolidovat dosažené pokroky a objasnit je občanům 
Evropy a vnějšímu světu, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 14 
Bod odůvodnění B 

B. návrh Ústavy konsoliduje pouze ve velmi malé míře dosažené pokroky, nijak je však 
neobjasňuje občanům Evropy a vnějšímu světu, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 15 
Bod odůvodnění B 

B. návrh Ústavy pro Evropu nejen konsoliduje dosažené pokroky, ale také rozšiřuje 
možnosti Unie jednat účinně na úrovni Unie i v zahraničí, 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 16 
Bod odůvodnění B 

(sloučení bodů odůvodnění B a C) 

B. návrh Ústavy pro Evropu konsoliduje dosažené pokroky a objasňuje je občanům Evropy 
a vnějšímu světu a také přináší významná zlepšení, která jsou nezbytná k udržení a 
rozvoji Unie s 25 nebo případně více členskými státy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 17 
Bod odůvodnění C 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 18 
Bod odůvodnění C 

C. návrh Ústavy kodifikuje současné evropské smlouvy a vytváří institucionální pořádek, 
který je uzpůsoben nové politické éře ve světle rozšíření o nové členské státy 
(rozšiřování integrace) a zvýšené účasti občanů (prohlubující se integrace), 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 19 
Bod odůvodnění C 

C. návrh Ústavy představuje rozhodující pokrok při dovršení politické unie, neboť 
zahrnuje mimo jiné důležité institucionální novinky, které umožní upevnit 
a demokratizovat rozšířenou Evropskou unii, a zamezí její přeměně pouze v oblast 
volného obchodu, 
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 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 20 
Bod odůvodnění C 

C. značná část návrhu Ústavy konstitucionalizuje ustanovení existujících a již 
ratifikovaných evropských smluv, která vymezují odvětvové politiky a jako taková do 
Ústavy nepatří, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 21 
Bod odůvodnění C 

C. značná část návrhu Ústavy kodifikuje ustanovení existujících (vypuštěno) evropských 
smluv, mimo jiné však přináší několik důležitých institucionálních novinek, které se zdají 
být nezbytné k zachování a rozvoji Unie s 25 nebo více členy ve prospěch občanů 
Evropy; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Joachim Wuermeling 

Pozměňovací návrh 22 
Bod odůvodnění C 

C. značná část návrhu Ústavy kodifikuje ustanovení existujících a již ratifikovaných 
evropských smluv, mimo jiné však přináší několik institucionálních novinek (vypuštěno), 
které se zdají být nezbytné k zachování a rozvoji Unie s 25 nebo více členy ve prospěch 
občanů Evropy; 

 Odůvodnění: Novinky jsou podstatné pro zachování způsobilosti k jednání. 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 23 
Bod odůvodnění C 

C. značná část návrhu Ústavy kodifikuje ustanovení existujících a již ratifikovaných 
evropských smluv, mimo jiné však přináší několik institucionálních novinek, které se 
zdají být nezbytné k zachování a rozvoji Unie s 25 nebo případně více členy ve prospěch 
občanů Evropy, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 24 
Bod odůvodnění Ca (nový) 

Ca. ustanovení obsažená v návrhu Ústavy přinášejí několik institucionálních změn, u nichž 
je třeba zkoumat jejich negativní důsledky a přínosy pro rozhodovací proces a chod 
institucí Společenství, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 25 
Bod odůvodnění D 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 26 
Bod odůvodnění D 

vypouští se 

 Or. nl 
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Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 27 
Bod odůvodnění D 

D. návrh Ústavy je dnes skutečností díky úspěchu Konventu, který ji vypracoval na 
základě reprezentativního a průhledného demokratického pracovního postupu, jež 
zcela prokázal svou účinnost, využívaje aktivní účastí jak svých členů, tak poslanců 
Evropského parlamentu, poslanců národních parlamentů, zástupců vlád i Evropské 
komise a přihlížeje vždy k připomínkám evropských občanů předkládaných 
prostřednictvím jejich reprezentativních orgánů, 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 28 
Bod odůvodnění D 

D. k návrhu Ústavy přispěly přípravné práce, které v průběhu dvaceti let od konání přímých 
voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský konvent, ve kterém pracovali 
poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních parlamentů, zástupci vlád a 
Evropské komise; má proto počáteční dynamiku, kterou mu dodali zástupci států a 
občanů, 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 29 
Bod odůvodnění D 

D. návrh Ústavy by nebylo možné vypracovat bez přípravných prací, které v průběhu 
dvaceti let od konání přímých voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský 
konvent, ve kterém pracovali poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních 
parlamentů, zástupci vlád a Evropské komise; 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 30 
Bod odůvodnění D 

D. návrh Ústavy by nebylo možné vypracovat bez přípravných prací, které v průběhu 
dvaceti let od konání přímých voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský 
konvent, jehož členy byli kromě zástupců z řad poslanců Evropského parlamentu také 
zástupci národních parlamentů, zástupci hlav států a vlád a Evropské komise a jako 
pozorovatelé zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru, zástupci Výboru 
regionů, sociální partneři a evropský veřejný ochránce práv; 

 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 31 
Bod odůvodnění D 

D. návrh Ústavy by nebylo možné vypracovat bez přípravných prací, které v průběhu 
dvaceti let od konání přímých voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský 
konvent, ve kterém pracovali poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních 
parlamentů, zástupci vlád, zástupci regionů, zástupci nevládních organizací a Evropské 
komise, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 32 
Bod odůvodnění D 

D. návrh Ústavy by nebylo možné vypracovat bez přípravných prací, které v průběhu 
dvaceti let od konání přímých voleb vykonával Evropský parlament a následně Evropský 
konvent, ve kterém pracovali poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních 
parlamentů, zástupci vlád a Evropské komise, ale bylo by bývalo lepší, kdyby jej 
vypracovali členové ústavodárného shromáždění zvoleného evropskými občany, 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 33 
Bod odůvodnění E 

vypouští se 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 34 
Bod odůvodnění E 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 35 
Bod odůvodnění E 

E. tento základ tvořený zástupci doplnila kritická a pluralitní veřejná diskuse, což vedlo ke 
konsensu, který Mezivládní konference ponechala v podstatě beze změny, 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 36 
Bod odůvodnění E 

E. konvent a návrh Ústavy by nebylo možné vytvořit bez silné politické podpory a bez 
nepřetržitých přípravných prací Evropského parlamentu, zejména ve světle neúspěchu, 
který představovala Niceská smlouva a perspektiva rozšíření, 

 Or. es 
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Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 37 
Bod odůvodnění E 

E. pracovní metoda, která byla použita v Evropském konventu vytvořeném jako 
organizační těleso bez jakékoli pravomoci pracovat na Ústavě, byla neslučitelná s 
principy demokracie, 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 38 
Bod odůvodnění E 

E. (vypuštěno) Konvent o budoucnosti Evropy původně navržený Evropským parlamentem, 
který požíval vysokého stupně legitimity, protože byl sestaven z přímo volených 
zástupců evropských občanů, umožnil vypracování ústavních textů prostřednictvím 
otevřeného a pluralistického politického procesu, (vypuštěno); 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 39 
Bod odůvodnění E 

E. pracovní postup Konventu původně navržený Evropským parlamentem, který umožnil 
vypracování ústavních textů prostřednictvím otevřeného, průhledného a pluralistického 
politického procesu, potvrdil svůj přínos (vypuštěno),  

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 40 
Bod odůvodnění E 

E. pracovní postup Konventu původně navržený Evropským parlamentem, který umožnil 
vypracování ústavních textů prostřednictvím otevřeného, průhledného a pluralistického 
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politického procesu, potvrdil svůj přínos, o čemž svědčí skutečnost, že Mezivládní 
konference zasedající po Konventu z velké části návrh Ústavy přijala, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 41 
Bod odůvodnění E 

E. pracovní postup Konventu původně navržený Evropským parlamentem, který umožnil 
vypracování ústavních textů prostřednictvím otevřeného, průhledného a značně 
pluralistického politického procesu, potvrdil svůj přínos, o čemž svědčí skutečnost, že 
Mezivládní konference zasedající po Konventu nechala podstatnou část návrhu Ústavy 
netknutou, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jacek Protasiewicz 

Pozměňovací návrh 42 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 43 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Andrew Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 44 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 45 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Sousa Pinto 

Pozměňovací návrh 46 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 47 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. pt 

 



AM\546089CS.doc 15/90 PE 347.293v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 48 
Bod odůvodnění F 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 49 
Bod odůvodnění F 

F. síla textu vypracovaného Konventem, dosažená shoda i neústupnost Evropského 
parlamentu, národních parlamentů a většiny vlád členských států Unie, společně 
s tlakem veřejného mínění přinutily Mezinárodní konferenci překonat nezdar 
vrcholného jednání v Bruselu v prosinci 2003 a schválit 18. června návrh Evropské 
ústavy; avšak události opět ukázaly neuvěřitelné nevýhody pracovního postupu 
Mezivládní konference ve vztahu ke Konventu, 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 50 
Bod odůvodnění F 

F. mezivládní konference z velké části přejala návrh Evropského konventu, 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 51 
Bod odůvodnění F 

F. Mezivládní konference přesto přijala v některých případech změny týkající se návrhu, 
které nelze považovat za přínosné (vypuštěno); 

 Or. de 



PE 347.293v02-00 16/90 AM\546089CS.doc 

CS 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 52 
Bod odůvodnění F 

F. Mezivládní konference však nerespektovala převažující souhlas v Konventu, kterého se 
účastnili také její zástupci, a přijala změny, týkající se návrhu Ústavy, které porušily 
rovnováhu institucí ve prospěch vlád); 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 53 
Bod odůvodnění F 

F. Mezivládní konference přesto přijala v klíčových oblastech politiky a v oblasti 
rozhodování změny návrhu, které jsou krokem zpět vzhledem k návrhu Ústavy přijatému 
konsensem Evropským konventem, například složitější vzorec pro výpočet kvalifikované 
většiny v Radě, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 54 
Bod odůvodnění F 

F. Mezivládní konference přesto přijala (vypuštěno) změny návrhu, které jsou k horšímu, 
zejména složitější vzorec pro výpočet kvalifikované většiny v Radě, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 55 
Bod odůvodnění Fa (nový) 

Fa. zástupci národních vlád v Konventu zabránili mnohdy  úspěchům, které se zdály být již 
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nadosah; jmenování předsednictva hlavami států a vlád, namísto volby v Konventu, 
jeho významné postavení, tajná jednání a stálé hrozby použití práva veta zástupců vlád 
opětovně vedly k výsledkům proti skutečné většině a k blokování reforem; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 56 
Bod odůvodnění G 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 57 
Bod odůvodnění G 

G. schválení návrhu Ústavy všemi vládami států Evropské unie dokazuje, že všechny 
zvolené vlády členských států považují tento kompromis za základ, na kterém budou dále 
v budoucnu pracovat, pokud dojde k ratifikaci Ústavy přímo občany členských států, ve 
kterých se uskuteční referendum, nebo hlasováním jejich volených zástupců, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 58 
Bod odůvodnění G 

G. schválení návrhu Ústavy všemi vládami států Evropské unie dokazuje, že všechny 
zvolené vlády členských států považují tento kompromis za základ, na kterém budou dále 
v budoucnu pracovat, což vyžaduje jejich maximální politické nasazení pro dosažení 
ratifikace do 1. listopadu 2006, 

 Or. es 
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 59 
Bod odůvodnění Ga (nový) 

Ga. jako jeden z nejtěžších zásahů vlád do rozhodujících pravomocí Konventu se ukázalo 
částečné odebrání mandátu na vrcholném setkání v Soluni, kdy musela být změněna 
část III Ústavy podle znění návrhu předsednictva, i když velká většina Konventu 
vyžadovala zásadní změny; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 60 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 61 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 62 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 

 



AM\546089CS.doc 19/90 PE 347.293v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 63 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon  

Pozměňovací návrh 64 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff  

Pozměňovací návrh 65 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 66 
Bod odůvodnění H 

vypouští se 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 67 
Bod odůvodnění H 

H.  je třeba od počátku zdůrazňovat, aby se zabránilo neopodstatněným diskusím, že návrh 
Ústavy nepovede k vytvoření centralizovaného superstátu, neoslabí sociální rozměr 
Unie, nýbrž jej bude posilovat, a nepopře historické a duchovní kořeny Evropy, protože 
se odvolává na evropské kulturní, náboženské a humanistické dědictví, 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 68 
Bod odůvodnění H 

H. pevný základ projektu tvoří: zastoupení členských států (jejich demokraticky zvolenými 
vládami) a občanů, vypracování návrhu Konventem, schválení Evropskou radou, 
přijetí Evropským parlamentem a ratifikace členským státy podle jejich ústavních 
postupů; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jacek Protasiewicz 

Pozměňovací návrh 69 
Bod odůvodnění H 

H. (vypuštěno) Ústava: 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 70 
Bod odůvodnění H 

H. návrh Ústavy se stal předmětem občasné kritiky vyslovené při veřejných diskusích, která 
neodpovídá skutečnému obsahu a právním dopadům ustanovení Ústavy; 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 71 
Bod odůvodnění H, úvodní věta 

H. návrh Ústavy se stal předmětem určité kritiky, která zazněla při veřejných diskusích, 
přestože je stanoveno, že Ústava: 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 72 
Bod odůvodnění H 

H. část kritiky, která zazněla vůči Ústavě je nutno vyvrátit, protože: 

a) posiluje kontrolní pravomoci národních parlamentů a místních a regionálních 
orgánů při legislativním procesu, a proto nepřipravuje půdu pro vytvoření 
centralizovaného „superstátu“;   

b) uznává a posiluje účast sociálních partnerů a organizované občanské společnosti, , 
zahrnuje sociální práva do základních práv, zavádí rovnost pohlaví jako hodnotu Unie, 
připojuje hospodářství sociálního trhu a plné zaměstnanosti k cílům Unie,  zavádí 
právní základ pro služby týkající se obecného zájmu a zahrnuje sociální politiku mezi 
kompetence, které společně sdílí Unie a členské státy, a proto neoslabuje sociální 
rozměr Unie, naopak ho posiluje; 

 c) čerpá inspiraci z kulturního, náboženského a humanistického dědictví Evropy, a 
proto zahrnuje historické a duchovní kořeny Evropy ve své celistvosti a neopomíjí 
žádné z nich; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Riccardo Ventre 

Pozměňovací návrh 73 
Bod odůvodnění H, písm. a)  

a) nepovede k vytvoření centralizovaného „superstátu“, protože, mimo jiné, posiluje zásadu  
subsidiarity; 
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 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jacek Protasiewicz 

Pozměňovací návrh 74 
Bod odůvodnění H písm. c) 

vypouští se 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Sousa Pinto 

Pozměňovací návrh 75 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 76 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 77 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 78 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 79 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 80 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 81 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 82 
Bod odůvodnění I 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 83 
Bod odůvodnění I 

I. jakmile vstoupí Evropská ústava v platnost, bude se muset horlivě uplatňovat a rozvíjet a 
v určitém okamžiku reformovat (k tomu Evropský parlament musí využít možnosti 
iniciativy, kterou mu stanoví vlastní text ústavy) a vylepšit zvláště v následujících 
oblastech:  

a) největší rozšíření v oblastech, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou 
a legislativní proces (v případě legislativní procesu také přijetí víceletého finančního 
rámce a vlastních zdrojů Unie),  

 b) při definování skutečné hospodářské vlády v Unii (například pokud se týká 
slučitelnosti funkcí Evropské centrální banky s cíli stanovenými pro udržitelný rozvoj a 
vytvoření kvalitních pracovních míst a skutečné účasti Evropského parlamentu při 
určování hlavní orientace hospodářské politiky) a utváření  Evropy, která se skutečně 
zaměřuje na sociální a zaměstnaneckou politiku, rozvoj blahobytu – počínaje veřejnými 
službami – což charakterizuje náš způsob života, 

c) posílení práv občanů v oblasti evropského občanství a rozšíření jejich platnosti také 
na občany třetích zemí, kteří mají v Unii legální a trvalý pobyt, 

d) zavedení paritní demokracie v institucích Evropské unie,  

 e) zjednodušený a účinnější mechanismus pro zavádění budoucích reforem, pro jejichž 
schválení bude nutný souhlas Evropského parlamentu; 

 Or. es 
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Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 84 
Bod odůvodnění I 

I. Mezivládní konference bohužel nebyla připravena zahrnout do Ústavy: 

 a) rozšíření oblastí, na které by se vztahovalo hlasování kvalifikovanou většinou, 

 b) jednodušší vzorce pro výpočet kvalifikované většiny, 

c) demokratický a flexibilní pracovní postup pro změnu Ústavy, který vylučuje možnost, 
aby jediný členský stát mohl zablokovat rozhodnutí, a zahrnuje ratifikaci Evropským 
parlamentem, 

d) vytvoření (vypuštěno) zákonodárné rady jako základního prvku demokratické 
reformy vzhledem k dělbě moci a veřejnému postupu zákonodárství, 

da) zrušení nesouladu mezi cílem úplné zaměstnanosti v části I Ústavy a požadavkem 
pouze vysoké úrovně zaměstnanosti v části III; 

 db) převzít „passerelly”, která umožňuje přechod od mimořádného zákonodárství 
k řádnému a přechod od jednomyslného souhlasu k souhlasu kvalifikovanou většinou, 
jak bylo navrženo Konventem; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 85 
Bod odůvodnění I 

I. bohužel se Mezivládní konferenci nepodařilo dosáhnout kompromisu a dohody o: 

 a) rozšíření oblastí, na které by se vztahovalo hlasování kvalifikovanou většinou; 

b) jednodušším vzorci pro výpočet kvalifikované většiny; 

c) ustanovení, která by umožnila (vypuštěno) další revizi Ústavy jednodušším 
účinnějším  postupem;  

 (vypouští se) 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jacek Protasiewicz 

Pozměňovací návrh 86 
Bod odůvodnění I 

I. (vypuštěno) pro mezivládní konferenci nebylo možné zahrnout do konečného znění 
kompromisu dohodu o: 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 87 
Bod odůvodnění I písm. a) 

a) velmi široké oblasti, na které by se vztahovalo hlasování kvalifikovanou většinou, jak 
bylo navrženo Konventem; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 88 
Bod odůvodnění I písm. b) 

b) jednodušším a účelnějším vzorci pro výpočet kvalifikované většiny, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 89 
Bod odůvodnění I písm. a) (nové) 

Ia. je nutno poznamenat, s politováním a údivem, že návrh Ústavy popírá pravdu, když 
přehlíží přínos křesťanství pro historické dědictví Evropy, 

 Or. pl 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 90 
Bod odůvodnění I písm. da) (nové) 

da. sjednotit část III Ústavní smlouvy s částí I Ústavní smlouvy, pokud jde o cíle a zásady; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí a Ian Stewart 
Hudghton 

Pozměňovací návrh 91 
Bod odůvodnění I písm. da) (nové) 

da. rozšíření systému včasné výstrahy zahrnujícího národní parlamenty tak, aby do něj 
byly zapojeny další legislativní parlamenty a shromáždění v členských státech; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí a Ian Stewart 
Hudghton 

Pozměňovací návrh 92 
Bod odůvodnění I písm. db) (nové) 

db. udělení statutu úředního jazyka EU všem jazykům, které mají úřední statut ve všech 
částech členského státu v souladu s jeho ústavním pořádkem, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Ole Krarup a Esko Olavi Seppänen 

Pozměňovací návrh 93 
Bod odůvodnění Ia (nový) 

Ia. lituje přesun pravomocí na větší členské státy, ke kterému došlo na základě návrhu 
Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Ole Krarup a Esko Olavi Seppänen 

Pozměňovací návrh 94 
Bod odůvodnění Ib (nový) 

Ib. zjišťuje, že v návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu je zrušena současná 
Evropská unie a je zřízena nová; domnívá se, že zrušení staré Unie musí být provedeno 
jednomyslným rozhodnutím; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Ole Krarup a Esko Olavi Seppänen 

Pozměňovací návrh 95 
Bod odůvodnění Ic (nový) 

Ic. zjišťuje, že návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu neobsahuje funkční pojem  
multinárodní demokracie, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 96 
Bod odůvodnění Ia (nový) 

Ia. do Ústavní smlouvy nebylo bohužel možné zahrnout: 

a) výslovný zákaz útočných válek a upuštění od veškerých vojenských intervencí 
vedených Evropskou unií nebo některým z jejích členských států, 

b) orientaci bezpečnostní politiky Evropské unie na odzbrojení a strukturální schopnost 
neútočení, 

c) zřízení evropské agentury pro odzbrojení, 

d) rozsáhlou parlamentní kontrolu vnějších akcí Unie prováděnou Evropským 
parlamentem, 

 e) úplnou právní kontrolu také Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
prováděnou Evropským soudním dvorem, 
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 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Francesco Enrico Speroni 

Pozměňovací návrh 97 
Bod odůvodnění Ia písm. a) (nové) 

Ia. Považuje za nepřijatelné, že: 

 a) výhradní právo iniciativy zůstává Komisi, zatímco Parlament, jediný orgán přímo 
volený občany Evropy, nemá žádné právo legislativní iniciativy; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Francesco Enrico Speroni 

Pozměňovací návrh 98 
Bod odůvodnění Ia písm. b) (nové) 

Ia. b) neobsahuje žádné ustanovení týkající se jakéhokoli možného konání lidového 
referenda, ať už z důvodů návrhu nebo zrušení zákona, mající konzultativní nebo 
potvrzující charakter; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Francesco Enrico Speroni 

Pozměňovací návrh 99 
Bod odůvodnění Ia písm. c) (nové) 

Ia. c) zmírnění uplatňování zásady subsidiarity prostřednictvím pojmu „včasné varování“ ze 
strany národních parlamentů, spolu s omezením oblastí, na které se vztahuje hlasování 
jednomyslně, umožní Unii vyvlastnit suverenitu členských států a neprávem zasahovat 
do jejich legislativních pravomocí; 

 Or. it 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 100 
Bod -1 (nový) 

-1. hodnotí Ústavní smlouvu jako milník evropského integračního procesu, který má 
obrovský význam, a vítá skutečnost, že na její přípravě se nepodílela pouze Mezivládní 
konference, ale především veřejně rokující Konvent za široké účasti občanské 
společnosti; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 101 
Bod -1a (nový) 

-1a. konstatuje, že Ústavní smlouva nově založila Evropskou Unii a vybudovala budoucí 
udržitelné základy evropské integrace; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde 

Pozměňovací návrh 102 
Bod 1-6 

Alternativní vize Evropy demokracií 

VÍCE DEMOKRACIE 

Ve všech členských státech EU přijímají zákony volení zástupci a všechny zákony mohou 
volení zástupci pozměňovat. Volení zástupci se zodpovídají voličům a v dalších volbách mohou 
být ze svých funkcí odvolání. Tomu říkáme demokracie. 

 Všechny členské státy EU jsou demokracie. Základním znakem demokracie je právo voličů 
mít ve všech záležitostech poslední slovo. Konají se volby, získá se většina hlasů a poté se 
přijímají nové zákony. 

Tento základ je v Ústavě EU narušen. Ačkoli můžeme pořádat volby, nebudeme již moci 
hlasovat o schválení nových zákonů v mnoha oblastech, v nichž naši vlastní zastupitelskou 
vládu nahradí rozhodování většinou v EU. 

V EU má nevolená Komise výlučné právo předkládat návrhy právních předpisů, o nichž 
rozhodují úředníci a ministři v Radě ministrů. 
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Přímo volený Evropský parlament má vliv pouze na některé právní předpisy EU. Jeho vliv 
neodpovídá vlivu volených zástupců v národních parlamentech. Evropský parlament získá v 
nové ústavě mnohem méně vlivu, než kolik jejím přijetím národní parlamenty ztratí. 

Ústava EU tedy pro voliče znamená ztrátu demokracie. Proč bychom měli hlasovat pro MÉNĚ 
DEMOKRACIE? 

Evropa si zaslouží více než navrhovanou Ústavu EU. Doporučuji proto Ústavu zamítnout. 

Namísto Ústavy navrhuji více demokracie v EU: 

• Každá země si ponechá svého komisaře, kterého jmenuje a který jí bude odpovědný. 

• Každá země bude mít rovnocenný hlas v Radě ministrů, kterým bude disponovat národní 
parlament.  

• Pro přijetí zákona v EU bude vyžadována 75% většina.  

• Veškeré právní předpisy EU musí projednat a přijmout také národní parlamenty. 

• Každý národní parlament bude mít právo veta v nejvýznamnějších záležitostech, které se 
poté projednají na následujícím summitu EU. 

• Evropský parlament a země představující většinu evropských občanů budou mít právo veta 
ve všech záležitostech. Jestliže je legislativní návrh zablokován, mohou v příslušené oblasti 
vydávat zákony národní parlamenty. 

• Proces přijímání právních předpisů bude veřejný a bude jej možné sledovat na Internetu. 
Veškeré přípravná jednání a dokumenty budou veřejné, jestliže se 75% většina nevysloví 
pro uzavřené jednání nebo důvěrnou povahu dokumentů. 

MÉNĚ CENTRALISMU 

Ústava EU zavádí několik nových oblastí, v nichž může EU vydávat právní předpisy současně s 
členskými státy nebo místo nich. Již nebude žádných významných sociálních oblastí, do nichž 
by EU nemohla zasahovat. 

Rozhodování většinou bylo zavedeno v mnoha nových oblastech, což znamená, že národní 
parlamenty mohou být přehlasovány. 

Předsedové vlád budou proto moci jít dále a měnit oblasti, které v současné době vyžadují 
jednomyslnost, tak, aby o nich v budoucno mohlo být rozhodováno většinovým způsobem, v 
němž je možné přehlasovat členské země. 

Předsedové vlád budou také moci rozšířit pravomoci EU na nové oblasti bez nutnosti získat 
mandát od voličů. 

Přejeme si EU, která je blíže voličům. Ústava EU jde opačným směrem, soustřeďuje ještě více 
pravomocí v Bruselu. 
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Doporučuji proto, aby Ústava byla zamítnuta. Na její místo navrhuji větší svobodu v členských 
státech, nikoli větší centralismus: 

• Veškeré právní předpisy by měly mít omezenou dobu platnosti, po jejímž uplynutí se 
pozmění nebo znovu potvrdí. 

• 100 000 stran současných právních předpisů EU by mělo být podrobeno kritickému 
zkoumání, aby veškeré záležitosti, které nemají přeshraniční  povahu, byly postoupeny 
parlamentům členských států. 

• Zavedení skutečné zásady subsidiarity, kdy národní parlamenty každoročně přijmou 
seznam právních předpisů a dají Komisi právo předložit legislativní návrh. 

• Veškerá rozhodnutí EU budou omezena na dvě formy: zákony a doporučení. Zákony 
budou použity v oblastech, ve kterých nemohou vydávat právní předpisy samotné státy. Ve 
všech ostatních oblastech se budou vydávat doporučení.  

• Soud by měl omezit svou činnost na rozhodování konkrétních sporů a měl by se zdržet 
vytváření větší integrace. 

NE NOVÉMU SUPERSTÁTU 

Ústavou EU se z EU stává „právnická osoba“, která zastupuje členské státy vzhledem ke 
zbytku světa a v níž členské státy přestávají být nezávislými subjekty. 

Každé rozhodnutí přijaté EU má přednost před demokraticky přijatými zákony členských států. 
Dokonce i naše ústavy se musí podřídit, jestliže jsou v rozporu s rozhodnutím z Bruselu. 

Princip centralizovaného federální státu je nyní zakotven v článku 6 nové Ústavy a vyžaduje, 
aby členské státy přednesly veškeré sporné záležitosti před Evropským soudním dvorem. 

EU získává své vlastní ministerstvo zahraničních věci a společnou armádu a policejní síly. 
Společný prezident a společný ministr zahraničních věcí spolu s vědoucím představitelem 
společné vlády – předsedou Komise – nás bude zastupovat ve vztazích s ostatními státy světa. 

Ať již k lepšímu nebo horšímu, 25 členských států se stane státy ve smyslu USA, avšak s 
menšími pravomocemi v oblasti nezávislého zákonodárství ve srovnání se jednotlivými státy 
USA. Také z tohoto důvodu doporučuji, aby byla Ústava zamítnuta. 

Místo ní navrhuji spolupráci nezávislých a svobodných národů. Svět nepotřebuje další 
supervelmoc. 

• Spolupráce EU by neměla být založena na ústavě, ale na dohodě nezávislých zemí, na 
smlouvě, kterou bude každá země moci vypovědět s dvouletou výpovědní lhůtou. 

• Soudní dvůr a orgány EU by měly respektovat ústavy členských států, v souladu s 
výkladem národních nejvyšších soudů nebo ústavních soudů.  

• Společná zahraniční politika EU by neměla bránit členským státům v nezávislém působení 
na mezinárodní scéně.  
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• Vojenská oblast by měla být oddělena od civilní spolupráce v EU. 

• Funkce prezidenta EU by měla být zrušena ve prospěch praktického úřadu předsednictví, v 
němž se střídají členské státy. 

EU BY MĚLA BÝT DŮKLADNĚ PŘESTAVĚNA 

Více než 10 % z daní, které platíme Bruselu do společného rozpočtu, stále podvodně mizí. 

Stále máme EU, v níž veřejný ochránce práv, Účetní dvůr ani Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Evropského parlamentu nemají dohled na využíváním fondů EU.  

Máme politiku rybolovu, která je škodí rybám i rybářům, a zemědělskou politiku, která je 
nákladná pro spotřebitele a daňové poplatníky, aniž by pomáhala zemědělcům. 

Strukturální fondy, které plýtvají penězi. 

Také z těchto důvodů doporučuji Ústavou zamítnout. 

Doporučuji, aby byla EU přestavěna před tím, než bude mít větší vliv. 

SPRAVEDLIVÉ REFERENDUM 

• O návrhu Ústavy by se mělo rozhodovat v referendu ve všech zemích současně, aby 
evropští občané měli poslední slovo při rozhodování o tom, jakými pravidly se bude řídit 
jejich společná spolupráce. 

• Tato referenda by měla být spravedlivý a svobodný se stejnými veřejnými zdroji pro její 
zastánce i odpůrce v každé zemi. 

Pokud bude Ústava v nějaké zemi zamítnuta, měl by být zřízen nový a reprezentativnější 
konvent, jenž by navrhl demokratičtější pravidla, která nás dokáží sjednotit místo toho, 
aby nás rozdělovala, jak to činí Ústava EU. 

 Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 103 
Bod 1 

1. uzavírá, že Evropská ústava schválená Mezinárodní konferencí na základě Návrhu 
vypracovaného Konventem, je velmi důležitým krokem v procesu evropské integrace 
a historickým závazkem, který, až vstoupí Ústava v platnost, bude mít přímý přínos pro 
občany Evropy, neboť fungování Unie se zjednoduší a bude demokratičtější, pokud se 
týká kompetencí a jejich  uplatňování ve všech institucích EU a členských státech a 
také na úrovni jak vlád a národních parlamentů, tak regionálních a místních orgánů; 
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 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 104 
Bod 1 

1. uzavírá, že návrh Ústavy je vyvrcholením tendence všech předchozích smluv k užší 
politické integraci a prohloubení demokracie v evropském veřejném prostoru; 
zdůrazňuje že právě v tomto otevřeném prostoru nyní Ústava vstupuje v život jako 
norma i jako proces; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 105 
Bod 1 

1. uzavírá, že (vypuštěno) návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu vede 
k podstatnému zlepšení existujících smluv a znamená konkrétní přínos pro evropské 
občany, Evropský parlament, který je jejich demokratickým zástupcem, a pro orgány 
Unie (vypuštěno); 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, 
Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a 
Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 106 
Bod 1 

1. uznává, že z obecného hlediska představuje návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu  
(vypuštěno) kompromis, který vede k určitým zlepšením existujících smluv (vypuštěno); 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 107 
Bod 1 

1. uzavírá, že (vypuštěno) Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu představuje uspokojivý 
kompromis a podstatné zlepšení existujících smluv, které znamená viditelný přínos pro 
evropské občany a občanskou společnost, Evropský parlament a národní parlamenty 
jako demokratické zástupce, (vypuštěno) členské státy a jejich regionální a místní orgány, 
a orgány Evropské unie a tedy pro (vypuštěno) Unii jako celek; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 108 
Bod 1 

1. uzavírá, že (vypuštěno) Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu představuje uspokojivý 
podstatné zlepšení existujících smluv, které znamená konkrétní přínos pro evropské 
občany, Evropský parlament, který je jejich demokratickým zástupcem, orgány Unie, 
členské státy a jejich regionální a místní orgány a tedy pro Evropskou unii jako celek, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Sousa Pinto 

Pozměňovací návrh 109 
Bod 1 

1. uzavírá, že (vypuštěno) návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu představuje 
uspokojivý kompromis, který vede k podstatnému zlepšení existujících smluv a znamená 
konkrétní přínos pro evropské občany, Evropský parlament, který je jejich 
demokratickým zástupcem, orgány Unie, členské státy a jejich regionální a místní orgány 
a tedy pro Evropskou unii jako celek, 

 Or. pt 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 110 
Bod 1 

1. uzavírá, že z obecného hlediska představuje návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro 
Evropu uspokojivý kompromis, který vede ve srovnání s existujícími smlouvami 
k podstatnému zlepšení (vypuštěno) a znamená konkrétní přínos pro evropské občany, 
Evropský parlament, který je jejich demokratickým zástupcem, orgány Unie, členské 
státy a jejich regionální a místní orgány a tedy pro Evropskou unii jako celek; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 111 
Bod 1a (nový) 

1a. vyjadřuje, že zcela respektuje a chápe ty občany, kteří se mohou domnívat, že tento text 
vycházející z kompromisu neodráží jejich odůvodněné cíle; zdůrazňuje však, že celkový 
postoj ke Smlouvě o Ústavě by měl v každém případě vyplynout ze srovnání těchto 
odůvodněných obav s výrazným zlepšením ve vztahu k Unii a jejím občanům; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 112 
Nadpis před bodem 2 

Evropská unie: unie států a občanů – jedna právnická osoba 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 113 
Nadpis před bodem 2 

Společnost základních práv a hodnot 
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 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Reinhard Rack 

Pozměňovací návrh 114 
Bod 1a (nový) 

1a. ve prospěch dobrého celkového výsledku se znovu vzdává možnosti výslovně se opět 
zaměřit na všechny zodpovězené jednotlivé body; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 115 
Nadpis před bodem 2 

Větší přehlednost pro Evropskou unii 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 116 
Nadpis před bodem 2 

Zlepšení v definici poslání a cílů Unie 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 117 
Bod 2 

(Bod 2 se stává Bodem 4) 

Objasnění cílů a pravomocí Unie 

2. věří, že návrh Ústavy lépe objasňuje občanům cíle Unie (vypuštěno) a její působnost ve 
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vztahu s členskými státy, zejména protože:  

 a) složitý soubor evropských smluv je nahrazen Ústavou, jednotným a čtivějším textem, 
který stanoví cíle, kompetence a možnosti Unie; 

b) dvojí legitimita Unie je zaručena a je jasně stanoveno, že se jedná o unii států a 
občanů;  

c) jasně jsou definovány hodnoty a cíle Unie a zásady, kterými řídí svou činnost ve 
vztahu s členskými státy na základě jasnějšího a lepšího respektování rozdílných 
kompetencí; 

 d) zanikne rozdíl  mezi matoucími a překrývajícími se pojmy  „Evropské společenství“ a 
„Evropská unie“; Evropská unie se stane jedinou právnickou osobou s jedinou 
strukturou;  

 e) evropské legislativní akty jsou zjednodušeny a použitá terminologie je objasněna: 
pojmy „evropské zákony“a „evropské rámcové zákony“ nahrazují různorodé existující 
druhy aktů (směrnice, nařízení, rozhodnutí, rámcová rozhodnutí atd.) a používají 
slovní zásobu, která lépe odpovídá skutečnosti; 

f) je zaručeno plné respektování pravomocí členských států a místních a regionálních 
orgánů, přičemž motem Unie se stává „jednota v různorodosti“; je stanoveno, že členské 
státy mají stejná práva ve vztahu s Ústavou; je stanoveno, že se respektují národní 
identity členských států a jejich základních politických a ústavních struktur včetně 
regionální a místní samosprávy; je potvrzena zásada přenesených pravomocí 
(stanovující, že Unie má pouze ty kompetence, které jí členské státy přenesou); více je 
zdůrazněna zásada subsidiarity (podle které má Unie jednat pouze v případě, kdy 
členské státy samy nemohou dosáhnout cíle dostatečně účinným způsobem); pozornost 
je věnován zásadě proporcionality (podle které má Unie jednat pouze v případě, kdy je 
nezbytně nutné dosáhnout cílů Ústavy); je stanovena účast členských států a místních a 
regionálních orgánů v systému rozhodování Unie; a do cílů Unie je zařazena územní 
soudržnost;  

g) jsou zmíněny symboly Evropské Unie, prostřednictvím kterých si mohou občané 
prohloubit pocit náležitosti k Unii: vlajka s dvanácti hvězdami ve tvaru kruhu na 
modrém pozadí, hymna převzatá z „Ódy na radost“ 9.  symfonie Ludwiga van 
Beethovena, moto „jednota v různorodosti“, euro jako jednotná měna, a Den Evropy 
(9. květen) jako příležitost společné oslavy v celé Unii;  

 h) (vypuštěno) 

 Or. it 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 118 
Bod 2 

2. je potěšen skutečností, že návrh Ústavy lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy 
Unie s členskými státy: 

 
a) složitý soubor evropských smluv bude nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, který 

stanoví cíle, kompetence a možnosti Unie; 

b) zdůrazňuje se dvojí legitimita Unie – unie států a občanů; 

c) jasně jsou definovány hodnoty, cíle a zásady, kterými se řídí činnost Unie, a její vztahy s 
členskými státy a politiky Unie se soustředí na potřeby občanů; 

d) přestane docházet k záměně mezi pojmy „Evropské společenství“ a „Evropská unie“, 
neboť Evropská unie se stane jedinou právnickou osobu (vypuštěno); 

e) zjednoduší se nástroje EU a s nimi související terminologie, žargon se nahradí 
srozumitelnějšími výrazy (např. evropská nařízení se budou nazývat evropskými zákony 
a směrnice ponesou název evropské rámcové zákony) a bude se používat slovní zásoba, 
která lépe odpovídá skutečnosti; 

f) důraz na „jednotnost v rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států 
(vypuštěno) a zároveň jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních 
politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy, a na zásadu 
přidělených pravomocí (vypuštěno), subsidiarity a proporcionality (vypuštěno); 

g) zdůraznění symbolů Unie zvýší podvědomí občanů o orgánech Unie a jejich činnosti; 

h) doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané mohou spolehnout na 
pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, přírodní katastrofy 
nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 119 
Bod 2, úvod 

2. je potěšen skutečností, že v Ústavě budou posílena individuální práva občanů 
a definovány hodnoty a cíle: 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 120 
Bod 2 

2. je potěšen skutečností, že návrh Ústavy jednoznačněji stanoví definici poslání Unie a 
lépe objasňuje občanům svou povahu a cíle Unie a vztahy Unie s členskými státy a 
zejména: 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 121 
Bod 2 

2. je potěšen skutečností, že návrh Ústavní smlouvy lépe objasňuje občanům povahu a cíle 
Unie a vztahy Unie s členskými státy: 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 122 
Bod 2 

2. uznává, že návrh Ústavy lépe do určité míry objasňuje občanům povahu a cíle Unie a 
vztahy Unie s členskými státy; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 123 
Bod 2 písm. a) 

a) složitý soubor evropských smluv bude nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, který 
stanoví cíle, kompetence, nástroje politik a orgány Unie; 
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Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 124 
Bod 2, písm. a) 

a) složitý soubor evropských smluv bude nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, který 
stanoví cíle, kompetence a možnosti Unie, a výslovně upřednostní komunitární právo; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 125 
Bod 2 písm. aa) (nové) 

aa) Listina základních práv byla do Ústavy zcela zahrnuta jako opěrný bod společného 
systému hodnot, a tím se stala právně závaznou; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 126 
Bod 2, písm. b) 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Line Reynaud 

Pozměňovací návrh 127 
Bod 2, písm. b) 

b) zdůrazňuje se dvojí legitimita Unie – unie států a občanů, a to při respektování 
základních demokratických pravidel založených na přijetí zásady většinového 
hlasování, 
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 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Riccardo Ventre 

Pozměňovací návrh 128 
Bod 2, písm. b) 

b) je zdůrazněna legitimita Unie (vypuštěno) jako unie občanů, místních a regionálních 
společenství a států; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 129 
Bod 2, písm. b) 

2) (vypuštěno) uznání dvojí legitimity Unie jako unie států a občanů zakotvuje jako jejich 
svrchované právo občanů v rámci evropské integrace; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 130 
Bod 2 písm. ba) (nové) 

ba) v rámci společenského práva se rozšíří přístup jednotlivců k Evropskému soudnímu 
dvoru; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 131 
Bod 2, písm. c) 

c) jasně jsou definovány hodnoty a (vypuštěno) zásady, kterými se řídí činnost Unie a její 
vztahy s členskými státy (vypuštěno); 
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 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 132 
Bod 2 písm. c) 

c) hodnoty, cíle a zásady, kterými se řídí činnost Unie, a její vztahy s členskými státy budou 
jasně definovány prostřednictvím pokrokových pojmů odpovídajících novým sociálním 
skutečnostem; a politiky Unie se soustředí na potřeby občanů; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 133 
Bod 2 písm. c) 

c) jasně jsou definovány hodnoty, cíle a zásady, kterými se řídí činnost Unie, a její vztahy s 
členskými státy, aniž by se zasahovalo do svrchovanosti členských států nebo se 
přehlížely historické a duchovní kořeny Evropy, a politiky Unie se soustředí na potřeby 
občanů; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 134 
Bod 2 písm. c) 

c) jasně jsou definovány hodnoty, cíle a zásady, kterými se řídí činnost Unie a její vztahy s 
členskými státy a které budou zaměřovat politiky Unie směrem k pokroku a blahu 
občanů; 

 Or. pt 
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Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 135 
Bod 2 písm. d) 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 136 
Bod 2 písm. d) 

d) nepřehlednost a překrývání pojmů „Evropské společenství“ a „Evropská unie“ se 
odstraní,  pokud bude Unii přidělen vlastní a jedinečný statut právnické osoby; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 137 
Bod 2 písm. d) 

d) pojmy „Evropské společenství“ a „Evropská unie“, které se překrývají a jsou 
nepřehledné, se změní v jedinou právnickou osobu a jedinou strukturu, i když se metoda 
Společenství neuplatňuje při všech rozhodnutích, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 138 
Bod 2 písm. e) 

e) novému vztahu mezi pravomocemi členských států a pravomocemi Unie a lépe 
strukturovanému a efektivnějšímu procesu rozhodování odpovídá jasnější definice 
právních předpisů a rozsah, v němž jsou závazné; předpisy jsou nahrazeny evropskými 
zákony a směrnice evropskými rámcovými zákony; 

 Or. pt 
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Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 139 
Bod 2 písm. e) 

e) zjednoduší se nástroje EU a s nimi související terminologie, která bude srozumitelnější 
pro běžného občana; 

 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 140 
Bod 2 písm. e) 

e) zjednoduší se nástroje EU a s nimi související terminologie, žargon se nahradí 
srozumitelnějšími výrazy (vypuštěno), které lépe odpovídají skutečnosti; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 141 
Bod 2 písm. f) 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Voggenhuber a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 142 
Bod 2 písm. f) 

vypouští se 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 143 
Bod 2 písm. f) 

f) všechny faktory, které zaručují, že se Unie nestane nikdy centralizovaným všemocným 
superstátem, mezi nimi  

- základní rovnost mezi členskými státy v rámci unie a pokud jde o jejich účast na 
procesu spolurozhodování; 

- respektování identity členských států, která spočívá v jejich politických a ústavních 
systémech, včetně místní a regionální samosprávy; 

 - zásady přidělených pravomocí (na základě které má Unie pouze ty pravomoci, které ji 
přidělily členské státy), subsidiarity (na základě které v oblastech, kde Unie nemá 
výhradní pravomoci, jedná pouze v případě, kdy cíle není možné lépe dosáhnout na 
nižší úrovni členskými státy, regiony nebo místními orgány) a proporcionality (na 
základě které forma a náplň akcí Unie nesmí překročit rámec nutný pro dosažení 
konkrétních cílů stanovených ve Smlouvě; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 144 
Bod 2 písm. f) 

f) při definování pravomocí členských států a pravomocí Unie se soutěžení mezi centry 
rozhodování řídí zásadami proporcionality a subsidiarity, čímž je zajištěna „jednota v 
rozmanitosti“ národů Evropy; navíc, jelikož Ústava svěřuje větší právní váhu oblasti 
politického rozhodování, směřuje k rovnosti mezi členskými státy; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 145 
Bod 2 písm. f) 

f) existuje tak silný důraz na decentralizaci obsaženou v tématu „jednotnosti v 
rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států před  Ústavou a zároveň 
jejich národní identitu a místní ústavní systémy, přidělení pravomocí Unii členskými 
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státy, zásady subsidiarity a proporcionality a centrální úlohu členských států při 
rozhodování Unie; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 146 
Bod 2 písm. f) 

f) důraz na „jednotnost v rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států před 
Ústavou a zároveň jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických 
a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy, zásadu přidělených 
pravomocí (přičemž Unie má pouze ty pravomoci, které jí přidělily členské státy), 
subsidiarity, proporcionality a účast členských států na rozhodování Unie, zvláště na její 
hlavní roli v případě změn v Ústavě souvisejících s přesunem kompetencí ve prospěch 
Unie, zaručují, že se Unie nikdy nestane centralizovaným a všemocným „superstátem“; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Line Reynaud 

Pozměňovací návrh 147 
Bod 2 písm. f) 

f) důraz na „jednotnost v rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států před  
Ústavou a zároveň jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a 
ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy, zásadu přidělených 
pravomocí (přičemž Unie má pouze ty pravomoci, které jí přidělily členské státy), 
subsidiarity, proporcionality a účast členských států na rozhodování Unie zaručují 
spravedlivou jednotnost a uplatňování společně uznaných a  přijatých právních 
předpisů, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 148 
Bod 2 písm. f) 

f) poskytuje záruku, že se Unie nestane nikdy centralizovaným všemocným superstátem, 
tím, že klade důraz na „jednotnost v rozmanitosti“ a povinnost dodržovat rovnost 
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členských států a zároveň jejich národní identitu (vypuštěno), a prostřednictvím zásad 
přidělených pravomocí (přičemž Unie má pouze ty pravomoci, které jí přidělily členské 
státy), subsidiarity a proporcionality, účastí členských států na rozhodování Unie 
(vypuštěno); 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 149 
Bod 2 písm. f) 

f) důraz na „jednotnost v rozmanitosti“, povinnost dodržovat rovnost členských států před 
Ústavou a zároveň jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických 
a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy, zásadu přidělených 
pravomocí (přičemž Unie má pouze ty pravomoci, které jí přidělily členské státy), 
subsidiarity, proporcionality a účast členských států na rozhodování Unie zaručují, že se 
Unie nikdy nestane centralizovaným a všemocným „superstátem“, nýbrž že se v zájmu 
Evropy a jejích občanů bude orientovat na společné spojování národní reality 
jednotlivých členských států a jejich politického systému; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 150 
Bod 2 písm. g) 

vypouští se 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 151 
Bod 2 písm. g) 

g) začlenění symbolů Unie do Ústavy zvýší podvědomí občanů o orgánech Unie a jejich 
činnosti; 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 152 
Bod 2 písm. g) 

g) zdůraznění symbolů Unie zvýší (vypuštěno) podvědomí občanů  o orgánech Unie a jejich 
činnosti; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 153 
Bod 2 písm. h) 

h) doložka o solidaritě mezi členskými státy (která by mohla být vylepšena, pokud by 
pokrývala také vojenské útoky na členské státy a ochranu územní soudržnosti 
členských států), zajistí, že se občané mohou spolehnout na pomoc všech členských států 
Unie v případě teroristického útoku, přírodní katastrofy nebo pohromy zapříčiněné 
lidskou činností; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Line Reynaud 

Pozměňovací návrh 154 
Bod 2 písm. h) 

h) doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané mohou spolehnout na 
naprosto stejnou pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, 
přírodní katastrofy nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 155 
Bod 2 písm. ha) (nový) 

ha) znovu se potvrzují – což má význam zejména po rozšíření Evropské unie – zásada, cíl 
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a politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti, což zaručuje pokračování 
činnosti s opatřeními dostatečnými pro její dosažení a upevnění především mezi 
členskými státy a také v nich samotných; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 156 
Bod 2 písm. ha) (nový) 

ha) posílení Evropského parlamentu a začlenění národních parlamentů do procesu 
vytváření politik; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 157 
Bod 2a (nový) 

2a. lituje, že Smlouva o Ústavě neumožňuje plné uskutečnění sociální Evropy; konstatuje s 
politováním, že tato smlouva brání zavedení sociálních standardů, zejména evropské 
minimální mzdy; zdůrazňuje, že tyto prvky jsou klíčové pro to, aby se evropské integraci 
dostalo plné podpory občanů;; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 158 
Nadpis před bodem 3 

Schopnost Unie vyjednávat a posílení její úlohy ve světě    

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 159 
Nadpis před bodem 3 

Lépe strukturovaný a efektivnější rozhodovací proces 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 160 
Nadpis před bodem 3 

Lépe strukturovaná a efektivnější rozhodnutí  

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 161 
Nadpis před bodem 3 

Lepší výkonnost Evropské unie 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 162 
Nadpis před bodem 3 

Zlepšení ve smyslu účinnosti a výkonnosti Unie 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira a Benoît Hamon 

Pozměňovací návrh 163 
Bod 3 úvod až po písm. a) 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 164 
Bod 3 

3. je potěšen skutečností, že vstupem Ústavní smlouvy v platnost budou moci orgány Unie 
schopné plnit své úkoly účinněji, a to na základě níže uvedených opatření: 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 165 
Bod 3 

3. je potěšen skutečností, že vstupem Ústavy v platnost budou moci orgány Unie schopné 
plnit své úkoly účinněji a efektivněji, a to na základě níže uvedených opatření: 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 166 
Bod 3 

(Bod 3 se stává Bodem5) 

Účinnější Unie 

3. domnívá se, že  po vstupu Ústavy v platnost budou orgány Unie schopny účinněji plnit 
své úkoly, a to zejména na základě následujících opatření:  
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a) rozsah oblastí, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou spíše než 
jednomyslné hlasování v Radě, se výrazně rozšíří; tento krok je nezbytný, aby se při 
hlasování v Unii s 25 nebo více členy předešlo blokování; 

b) je vytvořen post evropského ministra zahraničí, který bude jménem Unie vystupovat na 
mezinárodní scéně a řídit její zahraniční politiku a bude zároveň ve funkci 
místopředsedy Komise, jehož jmenování Radě rovněž navrhují vlády, a který se jako 
člen Komise zodpovídá Evropskému parlamentu;  

c) je posílena schopnost Unie vytvořit společné nástroje v oblasti obranné politiky;  

d) Evropská rada bude mít stabilnější předsednictví na základě rotačního systému 
funkčního období v délce 2,5 let, který si budou střídat členské státy, čímž se nahrazuje 
současný systém půlročního funkčního období;  

e) Evropská unie získává statut právní osoby (doposud platný pouze pro Evropské 
společenství) a má tedy možnost jednat v oblasti mezinárodních vztahů a podílet se na 
mezinárodních dohodách;  

f) Komisi nebude již tvořit komisař z každého členského státu a počet členů bude omezen 
na 20; 

g) je omezen počet legislativních nástrojů Unie a postupů pro jejich přijetí; je vyjasněn 
rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci; 

h) činnost Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je účinnější na základě rozšíření 
legislativního postupu na celou oblast s plnou účastní Evropského parlamentu a na 
základě zavedení hlasování kvalifikovanou většinou pro rozhodnutí Rady, jenž umožní 
vytvoření skutečné „právní Unie“; 

i) imigrační a azylová politika se stává plnoprávnou politikou Unie, která umožní zvýšit 
činnosti pro integraci občanů z třetího světa a zaručí spravedlivé rozdělení 
odpovědností mezi členskými státy, a to na základě zavedení zvláštních ustanovení do 
Ústavy;  

j) skupiny členských států mají možnost mezi sebou navázat užší spolupráci v některých 
oblastech politik, do kterých nechtějí být všechny státy zahrnuty; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 167 
Bod 3 

3. je potěšen skutečností, že se vstupem Ústavy v platnost budou moci orgány Unie schopné 
plnit své úkoly účinněji, a to na základě níže uvedených opatření: 
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a) rozsah oblastí, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou spíše než 
jednomyslné hlasování v Radě, se výrazně rozšíří; tento krok je nezbytný, aby se při 
hlasování v Unii s 25 nebo více členy předešlo blokování; 

b) předsednictví Evropské rady se prodlouží na dva a půl roku namísto rotačního systému 
půlročního předsednictví; 

c) zmenší se velikost Komise; 

d) nový evropský (vypuštěno) ministr (vypuštěno) zahraničních věcí se bude (vypuštěno) 
vyslovovat jménem Unie k záležitostem, které jsou předmětem společného postoje Unie; 

e) přidělení statutu právnické osoby (vypuštěno) Unii, jako tomu bylo v případě Evropského 
společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii podílet se na 
mezinárodních dohodách; 

f) možnost Unie rozvíjet společné struktury v oblasti bezpečnostní a obranné politiky se 
posílí a bude tak posílena role Unie jako zajišťovatele světového míru; 

 sníží se počet legislativních nástrojů Unie a počet postupů pro jejich přijímání, vyjasní se 
rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci; 

h) činnost Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit účinnějšími postupy s 
cílem dosáhnout konkrétních pokroků, pokud jde o otázky bezpečnosti a přistěhovalectví; 

i) v několika dalších oblastech bude snadnější rozhodování o použití přínosné metody 
Společenství, jakmile k tomu bude politická vůle; 

j) vznikne větší prostor pro pružné řešení otázek v případě, kdy nejsou všechny členské 
státy ochotné nebo schopné naráz uplatňovat určité politiky; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira a Benoît Hamon 

Pozměňovací návrh 168 
Bod 3 písm. a) 

a) rozsah oblastí, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou spíše než 
jednomyslné hlasování v Radě, se výrazně rozšíří; tento krok je nezbytný, aby se při 
hlasování v Unii s 25 nebo více členy předešlo blokování. Skutečnost, že v sociálních a 
daňových otázkách se rozhodnutí nepřijímají kvalifikovanou většinou, je příznačným 
projevem nedostatku odhodlání pokročit vpřed v těchto oblastech, které jsou tak 
zásadní pro soudržnost a prosperitu Unie, 
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 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 169 
Bod 3 písm. a) 

a) rozsah oblastí, na které se vztahuje hlasování kvalifikovanou většinou spíše než 
jednomyslné hlasování v Radě, se výrazně rozšíří; tento krok je nezbytný, aby se při 
hlasování v Unii s 25 nebo více členy předešlo blokování, zajistí se tak skutečný význam 
dvojité vazby prohloubení/rozšíření; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 170 
Bod 3 písm. aa) (nové) 

aa) s politováním konstatuje, že Ústavní smlouva neumožňuje žádný pokrok v oblasti daní  
a že v této oblasti bylo zachováno pravidlo jednomyslnosti, a to i v případě boje proti 
daňovým podvodům, což představuje krok zpět proti dohodě dosažené v Konventu; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 171 
Bod 3 písm. b) 

vypouští se 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 172 
Bod 3 písm. b) 

b) předsednictví Evropské rady se prodlouží na dva a půl roku namísto rotačního systému 
půlročního předsednictví; čímž se zajistí lepší kontinuita politik; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Reinhard Rack 

Pozměňovací návrh 173 
Bod 3 písm. c) 

vypouští se 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 174 
Bod 3 písm. c) 

c) zmenší se velikost Komise, která bude založena na rovnocenném rotačním systému 
mezi členskými státy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 175 
Bod 3 písm. c) 

c) zmenší se velikost Komise, aby se zajistila její vyšší efektivita; 

 Or. en 

 



AM\546089CS.doc 57/90 PE 347.293v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh, který předložil Joachim Wuermeling 

Pozměňovací návrh 176 
Bod 3 písm. c) 

c) počet členů Komise se sníží; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 177 
Bod 3 písm. c) 

c) od roku 2014 se zmenší velikost Komise; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 178 
Bod 3 písm. d) 

d) bude existovat funkce evropského ministra zahraničí, slučující dvě funkce, jež mohou v 
současné době vést k duplikaci a záměně, který se bude vyslovovat jménem Unie k 
záležitostem, které jsou předmětem společného postoje Unie, což společně s přidělením 
statutu právnické osoby Unii výrazně posílí viditelnost Unie jako významného činitele 
na celosvětové scéně; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 179 
Bod 3 písm. d) 

d) funkce vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a funkce komisaře 
pro vnější vztahy, které se překrývají a působí zmatek, se sloučí do jedné funkce 
evropského „ministra zahraničních věcí“, který se bude vyslovovat jménem Unie 
k záležitostem, které jsou předmětem společného postoje Unie, a bude tak přispívat 
k utváření EU jako hlavní síly, která může v mezinárodním měřítku působit při 
uskutečňování cílů stanovených v Ústavě, mezi jinými, při zachování míru, při 
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zabránění konfliktům a upevňování bezpečnosti v souladu se zásadami Charty OSN, 
bude podporovat rozvoj a vymýcení chudoby a vytvářet  systém založený na 
mnohostranné spolupráci; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 180 
Bod 3 písm. d) 

d) vytvoření funkce ministra zahraničí EU, který se bude vyslovovat jménem Unie v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky a bude místopředsedou Komise, bude 
předsedat Radě ministrů zahraničí a povede nový společný úřad Komise a Rady; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 181 
Bod 3 písm. d) 

d) funkce vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a funkce komisaře 
pro vnější vztahy, které se překrývají a působí zmatek, se sloučí do jedné funkce 
evropského „ministra zahraničních věcí“, který se bude vyslovovat jménem Unie 
k záležitostem, které jsou předmětem společného postoje Unie a který bude při plnění 
svých úkolů podporován evropskou zahraniční službou; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 182 
Bod 3 písm. e) 

vypouští se 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 183 
Bod 3 písm. e) 

e) přidělení statutu právnické osoby Unii, jako tomu bylo v případě Evropského 
společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii podílet se na 
mezinárodních dohodách, čímž přispěje k multilateralismu a novému světovému řádu; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 184 
Bod 3 písm. ea) (nový) 

ea) veškerá zahraniční jednání Unie budou na základě Ústavy výslovně podřízena vyššímu 
principu zachování míru a mezinárodního práva; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 185 
Bod 3 písm. g) 

vypouští se 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 186 
Bod 3 písm. h) 

h) činnost Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit účinnějšími postupy s 
cílem dosáhnout konkrétních pokroků, pokud jde o otázky spravedlnosti, bezpečnosti a 
přistěhovalectví; 

 Or. pt 
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 187 
Bod 3 písm. i) 

i) v několika dalších oblastech se usnadní rozhodování o použití (vypuštěno) metody 
Společenství; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 188 
Bod 3 písm. j) 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira a Benoît Hamon 

Pozměňovací návrh 189 
Bod 3 písm. j) 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira a Benoît Hamon 

Pozměňovací návrh 190 
Bod 3 písm. ja) (nové) 

ja) posílená spolupráce, jejíž účelnost je třeba posuzovat s ohledem na přísná ustanovení, 
kterými se řídí její uplatňování (může ji zablokovat Evropská komise a konečné 
rozhodnutí přísluší Radě), a na její skutečné výhody z pohledu integrace Evropy; 
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 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 191 
Bod 3 písm. ja) (nové) 

ja) je posílena oblast spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu, čímž se posílí 
demokracie; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira a Benoît Hamon 

Pozměňovací návrh 192 
Bod 3a (nový) 

3a. konstatuje, že návrh Ústavní smlouvy obsahuje některé pokroky, které umožní 
institucím Unie plnit své úkoly efektivněji, pokroky, které je třeba takříkajíc vypilovat; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 193 
Bod 3a (nový) 

3a. lituje, že služby obecného zájmu jsou nadále v působnosti obecného práva hospodářské 
soutěže; 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 194 
Bod 3b (nový) 

3b. lituje, že postupy revize Smlouvy o Ústavě pro Evropu zůstávají tytéž jako platné 
postupy vyplývající z předchozích Smluv (Niceské, Amsterodamské atd.). Lituje 
zejména toho, že revize politik a vnitřních opatření Unie je možná pouze na základě 
jednomyslného rozhodnutí Evropské rady a po ratifikaci každým členským státem. Tím 
se stává možnost změny politik Evropské unie směřující zejména k posílení 
harmonizace sociálních a daňových systémů pouze velmi hypotetickou; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 195 
Nadpis před bodem 4 

Více občanských práv a větší demokracie 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 196 
Nadpis před bodem 4 

Zlepšení ve smyslu demokratické odpovědnosti a občanských práv 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Joachim Wuermeling 

Pozměňovací návrh 197 
Nadpis před bodem 4 

Zlepšení ve smyslu posílené demokratické legitimity 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 198 
Nadpis před bodem 4 

Zlepšení kvality demokracie 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 199 
Nadpis před bodem 4 

Evropská demokracie 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 200 
Bod 4 

(Sloučení bodů 4 a 5 počínaje body 5a) a 5b) a 5d) v pozměněném znění, vypuštění bodu 5c) a 
dále pokračování body 4a) až i) v pozměněném znění) 

4. je potěšen skutečností, že osobní práva občanů budou posílena a že občané budou mít 
větší kontrolu nad činností (vypuštěno) Unie prostřednictvím zvýšené demokratické 
odpovědnosti (vypuštěno) na základě níže uvedených opatření: 

a) začlenění Listiny základních práv Unie do Ústavy, což znamená, že veškerá 
ustanovení právních Evropské unie a veškeré kroky učiněné orgány Evropské unie 
nebo vycházející z právních předpisů Evropské unie budou muset odpovídat těmto 
standardům; 

b) evropskou občanskou iniciativu a další nová ustanovení, která usnadňují účast 
občanů a reprezentativních sdružení při projednávání záležitostí Unie; 

c) jednotlivci budou moci lépe hájit svá práva před evropskými soudy;  

d) přijetí právních předpisů Unie bude podléhat předchozímu přezkoumání v národních 
parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu schválení národními vládami (v Radě 
EU) a přímo voleným Evropským parlamentem; tak vysoká úroveň parlamentní kontroly 
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neexistuje v žádné jiné podobné politické struktuře; 

e) všechny návrhy Evropské unie budou včas před schůzemi Rady předány národním 
parlamentům k (vypuštěno) přezkoumání a projednání s předsedou vlády a parlamenty 
budou mít, mezi jinými, právo vznést námitky proti návrhům, pokud se domnívají, že 
omezují jejich vlastní práva;   

f) Evropský parlament bude mít rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování o 
převážné většině právních předpisů Unie; 

g) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, čímž vznikne propojení s výsledky 
voleb do EP; 

h) ministr zahraničních věcí, jmenován na základě společné dohody Evropské rady a 
předsedy Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a Evropské radě; 

i) Evropský parlament získá plné rozpočtové pravomoci v novém postupu, což znamená, 
že významná část rozpočtu nazvaná „povinné výdaje“ již nebude dále vyjmuta z 
demokratické kontroly Evropského parlamentu; 

j) uplatňování přenesených legislativních pravomocí a výkonných pravomocí Komise 
bude podléhat novému systému společné kontroly Evropského parlamentu a Rady, který 
umožní těmto orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými nesouhlasí; 

k) při přijímání zákonů budou schůze Rady veřejné; 

 l) pokud jde o další revizi Ústavy, bude mít také Evropské parlament pravomoc 
předkládat návrhy a Konvent bude projednávat všechny návrhy na revizi, pokud 
Parlament nerozhodne, že tento krok není nutný; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 201 
Bod 4 

(Bod 4 se stává Bodem 3) 
 
4. Domnívá se, že občané budou mít lepší kontrolu nad činnostmi Evropské unie v 

důsledku viditelnější demokratické odpovědnosti orgánů, a to zejména na základě níže 
uvedených důvodů: 

a) všechny návrhy Evropské unie budou včas před schůzemi Rady předány národním 
parlamentům a prostřednictvím Výboru regionů místním a regionálním orgánům  k 
jejich projednání s ministry, budou mít možnost provádět předběžné prozkoumání a 
budou mít právo vystoupit proti návrhům, pokud se domnívají, že návrhy přesahují 
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kompetence Unie; 

b) u veškerých právních předpisů Evropské unie, až na několik výjimek, se bude 
vyžadovat dvojí schválení od národních vlád (v rámci Rady Evropské unie) a v rámci 
přímo voleného Evropského parlamentu - úroveň zkoumání v Parlamentu, která 
neexistuje v žádném jiném nadnárodním orgánu; 

c) Evropský parlament bude mít rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování o 
převážné většině právních předpisů Unie; 

d) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, v souladu s výsledky voleb do EP  a 
tudíž v souladu s politickou vůlí většiny občanů EU;  

e) ministr zahraničních věcí, jmenován na základě společné dohody Evropské rady a 
předsedy Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu - tudíž občanům -  a 
Evropské radě - tudíž vládám; 

f) EP získá společné pravomoci rozhodování s Radou o všech výdajích Unie (spíše, než 
jen o jejich části zvané „nepovinné výdaje“, jak tomu bylo dříve), a tak nyní budou 
celkově podléhat demokratické kontrole;  

g) (vypuštěno) 

h) Rada se bude scházet veřejně kdykoli bude diskutovat o právních předpisech Unie 
nebo je bude schvalovat; 

 i) EP se bude účastnit navrhování pozměňovacích návrhů k Ústavě, které bude 
zkoumat Konvent skládající se ze zástupců Evropského parlamentu, národních 
parlamentů a Komise za podobných podmínek, které vedly k úspěšnému navržení 
Listiny základních práv Unie a návrhu Ústavy pro Evropu; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 202 
Bod 4 

4. se domnívá, že níže uvedené změny povedou pouze k velmi mírnému zvýšení 
demokratické kontroly činnosti Unie ze strany občanů, 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 203 
Bod 4 

(Jestliže bude tento pozměňovací návrh přijat, bod 5 se vypustí spolu s nadpisem Zlepšení ve 
smyslu práv občanů) 

4. je potěšen skutečností, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností Evropské unie 
prostřednictvím zvýšené demokratické odpovědnosti a schvaluje skutečnost, že 
individuální práva občanů budou posílena, a to zejména na základě níže uvedených 
opatření: 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 204 
Bod 4 písm. a) 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 205 
Bod 4 písm. a) 

a) přijetí právních předpisů Unie bude podléhat předchozímu přezkoumání v národních 
parlamentech a – kromě mnoha výjimek, které byly zachovány – také dvojímu schválení 
národními vládami (v Radě EU) a přímo voleným Evropským parlamentem; tak vysoká 
úroveň parlamentní kontroly neexistuje v žádné jiné podobné politické struktuře, 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 206 
Bod 4 písm. a) 

a) přijetí právních předpisů Unie bude podléhat předchozímu přezkoumání v národních 
parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu schválení národními vládami (v Radě 
EU) a přímo voleným Evropským parlamentem; tak vysoká úroveň parlamentní kontroly 
neexistuje v žádné jiné nadnárodní struktuře; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 207 
Bod 4 písm. b) 

b) všechny návrhy Evropské unie budou před tím, než budou vydány jako úřední nařízení 
včas předány národním parlamentům k jejich přezkoumání a projednání (vypuštěno) 
a parlamenty budou mít, mezi jinými, právo vystoupit proti návrhům, pokud se 
domnívají, že návrhy přesahují kompetence Unie; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 208 
Bod 4 písm. ba) (nové) 

ba) zdůraznění významu regionálního a místního rozměru Evropské Unie, upevněním 
ustanovení, která umožňují účast regionů v delegacích jednotlivých členských států 
v Radě, s ohledem na Protokol o uplatňování zásady subsidiarity na regionální úrovni 
a posílení Výboru regionů a respektování bohatství kulturních a jazykových 
rozmanitostí v Evropě; 

 Or. es 
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Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 209 
Bod 4 písm. c) 

c) Evropský parlament bude mít rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování o velké  
většině právních předpisů Unie, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Joachim Wuermeling 

Pozměňovací návrh 210 
Bod 4 písm. c) 

c) Evropský parlament bude mít zpravidla rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování 
o právních předpisech Unie; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 211 
Bod 4 písm. c) 

Bod 4 písm. c) se přesune a stává se Bodem 4 písm. a)) 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 212 
Bod 4 písm. ca) (nové) 

(Bod 4 písm. c) má být bod 4 písm. a)) (Bod 4 písm. h) má být bod 4 písm. b)) 
 
ca) zavedením evropské občanské iniciativy bude do Ústavy začleněn přímý demokratický 

nástroj, který občanům umožní předkládat požadavky na evropské zákony; 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložila Pervenche Berès 

Pozměňovací návrh 213 
Bod 4 písm. d) 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 214 
Bod 4 písm. d) 

d) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, přičemž vznikne propojení s výsledky 
voleb do EP; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 215 
Bod 4 písm. e) 

e) ministr zahraničních věcí, jmenován na základě společné dohody Evropské rady 
a předsedy Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a Evropské radě; 

 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Andrew Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 216 
Bod 4 písm. f) 

f) nový rozpočtový proces bude vyžadovat schválení všech výdajů Unie Radou a 
Parlamentem bez jakýchkoli výjimek, čímž se dostanou všechny výdaje pod 
demokratickou kontrolu; 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 217 
Bod 4 písm. f) 

f) nový rozpočtový proces bude vyžadovat schválení všech výdajů Unie Radou 
a Parlamentem, což znamená, že významná část výdajů nazvaných „povinnými výdaji“, 
již nebude dále podléhat jednostrannému rozhodování Rady, ale bude předmětem řádné 
demokratické kontroly prováděné Evropským parlamentem;  

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 218 
Bod 4 písm. g) 

g) uplatňování přenesených legislativních pravomocí (vypuštěno) Komise bude podléhat 
(vypuštěno) systému společné kontroly Evropského parlamentu a Rady, který umožní 
těmto orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými nesouhlasí; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 219 
Bod 4 písm. h) 

h) schůze Rady jako zákonodárného orgánu budou veřejné; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Joachim Wuermeling 

Pozměňovací návrh 220 
Bod 4 písm. ia) (nové) 

ia) Komise již nemůže dále ignorovat požadavky Evropského parlamentu pro předložení 
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návrhů zákonů, nýbrž musí úředně jednat; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 221 
Bod 4 za písm. i) 

(vložení písmen a), b), c) a d) do bodu 5) 

ia) veškerá ustanovení právních předpisů Evropské unie a veškeré kroky učiněné orgány 
Evropské unie nebo vycházející z právních předpisů Evropské unie budou muset 
splňovat standardy základních práv stanovených v návrhu Ústavy, přičemž se má za to, 
že tím nebudou dotčeny právní řády členských států; 

ib) nová ustanovení zjednoduší účast občanů a reprezentativních sdružení při jednání 
Unie; 

ic) občané budou mít možnost předložit návrh ve věci, v níž je podle jejich mínění nezbytné 
přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Ústavy; 

id) jednotlivci budou mít více možností k obraně svých práv před evropskými soudy; 

(Jestliže bude tento pozměňovací návrh přijat, bod 5 se vypustí spolu s nadpisem Zlepšení ve 
smyslu práv občanů) 

 Or. nl 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 222 
Bod 4 písm. ia) (nové) 

ia) všechna ustanovení právních předpisů Evropské unie a veškerá opatření orgánů Unie 
nebo opatření založené na právních předpisech Evropské unie musí být v souladu s 
normami základních práv uvedenými v návrhu Ústavy (vypuštěno); 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 223 
Bod 4 písm. ib) (nové) 

(odrážka přenesena z bodu 5 písm. b)) 

(ib) nová ustanovení zjednoduší účast občanů a reprezentativních sdružení na 
projednávání záležitostí týkajících se Unie; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 224 
Bod 4 písm. ic) (nové) 

ic) občané budou mít možnost předkládat návrhy k některým otázkám, pokud se 
domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 225 
Bod 4 písm. id) (nové) 

(odrážka přenesena z bodu 5 písm. d)) 

(id) jednotlivci budou mít větší možnosti obhajovat svá práva před evropskými soudy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Line Reynaud 

Pozměňovací návrh 226 
Bod 4 písm. ia) (nové) 

ia) pokud jde o možnosti revize Ústavy, mají občané plné právo podávat petice za 
odpovídajících podmínek s cílem předložit svůj návrh; 
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 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 227 
Bod 4a (nový) 

4a. lituje omezení právního a politického dosahu Listiny základních práv Unie; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 228 
Nadpis před bodem 5 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 229 
Nadpis před bodem 5 

Listina práv s právně závaznou platností 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Voggenhuber 

Pozměňovací návrh 230 
Bod 5 

vypouští se 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 231 
Bod 5 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb 

Pozměňovací návrh 232 
Bod 5 (první dva řádky) 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex a Béatrice Patrie 

Pozměňovací návrh 233 
Bod 5 

5. konstatuje, že práva občanů nejsou dostatečně posílena, protože: 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 234 
Bod 5 

(Bod 5 se stává Bodem 2) 

Zlepšení ve smyslu práv občanů a demokratické odpovědnosti 

5. Domnívá se, že základní práva občanů budou lépe chráněna na základě níže uvedených 
opatření: 
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a) začleněním Listiny základních práv evropských občanů, kterou orgány a instituce 
EU a členské státy budou muset respektovat při zavádění právních předpisů 
Společenství, přičemž musí být zajištěn soulad se zákony členských států; 

b) institucionální uznání role sociálních partnerů a sociálního dialogu, stejně jako role 
asociací a občanské společnosti, které zajistí účast občanů a reprezentativních sdružení 
na projednávání záležitostí týkajících se Unie; 

c) nové právo 1 milionu občanů Unie vyzvat Komisi k navržení předpisů, o kterých se 
domnívají, že jsou nezbytné pro aplikaci Ústavy;  

d) rozšíření práva, které umožňuje přivést orgány EU před Evropský soudní dvůr v 
případě porušení základních práv jednotlivce, nejen členských států a právnických 
osob;  

 da) „doložka o solidaritě“, která zavazuje členské státy společně usilovat o zvýšení 
bezpečnosti a ochrany svých občanů v případě teroristických útoků a přírodních 
pohrom nebo společenských katastrof; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Panayiotis Demetriou 

Pozměňovací návrh 235 
Bod 5 

5. je potěšen skutečností, že práva občanů, a tím i celá sociální dimenze Unie, budou 
posíleny na základě níže uvedených opatření: 

-a) (nové) začlenění Listiny základních práv Unie do Ústavy; 

(a) všechna ustanovení právních předpisů Unie a veškerá opatření orgánů Unie nebo 
opatření založené na právních předpisech Unie musí být v souladu s normami základních 
práv uvedenými v návrhu Ústavy, čímž se rozumí, že nejsou v rozporu s právním řádem 
členských států; 

(b) nová ustanovení zjednoduší účast občanů a reprezentativních sdružení na 
projednávání záležitostí týkajících se Unie a nabídnou tak úlohu značnému počtu 
občanů; 

(c) občané budou mít možnost předkládat návrhy k některým otázkám, pokud se 
domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie; 

 (d) jednotlivci budou mít větší možnosti obhajovat svá práva před evropskými soudy; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 236 
Bod 5 písm. -a) (nové) 

5. je potěšen skutečností, že práva občanů budou posílena na základě níže uvedených 
opatření: 

 -a) začlenění Listiny základních práv Unie do Ústavní smlouvy, čímž budou tato práva 
plně vymahatelná v oblasti jejich působnosti, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 237 
Bod 5 písm. -a) (nové) 

-a) Listina práv je morálním základem Evropské unie, jejího kulturního a politického 
dědictví; 

 Or. pt 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex a Béatrice Patrie 

Pozměňovací návrh 238 
Bod 5 písm. a) 

a) právní dosah základních práv uvedených v návrhu Ústavy byl přísně omezen, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 239 
Bod 5 písm. a) 

a) všechna ustanovení právních předpisů Unie a veškerá opatření orgánů Unie nebo opatření 
založené na právních předpisech Unie musí být v souladu se základními právy 
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uvedenými v návrhu Ústavy (vypuštěno); 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 240 
Bod 5 písm. a) 

a) všechna ustanovení právních předpisů Evropské unie a veškerá opatření orgánů Evropské 
unie a členských států založená na právních předpisech Evropské unie musí být povinně 
v souladu s normami základních práv uvedenými v Listině, která je nyní začleněna do 
Ústavy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 241 
Bod 5 písm. aa) (nové) 

aa) připojení Listiny základních práv Unie do Evropské ústavy, což jí právně dává závazný 
charakter; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 242 
Bod 5 písm. b) 

b) nová ustanovení zjednoduší účast občanů (vypuštěno), reprezentativních svazů a 
občanské společnosti na projednávání záležitostí týkajících se Unie; 

 Or. de 
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Pozměňovací návrh, který předložili Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex a Béatrice Patrie 

Pozměňovací návrh 243 
Bod 5 písm. b) 

b) nová ustanovení zjednoduší účast občanů a sdružení, která je zastupují, na projednávání 
záležitostí týkajících se Unie, církve a náboženská sdružení nebo komunity budou mít v 
tomto rámci nepatřičnou výhodu zvláštního uznání, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 244 
Bod 5 písm. c) 

c) občané budou mít možnost prostřednictvím občanské iniciativy zakotvené v Ústavě 
(kterou Evropský parlament považuje za velmi důležitou) předkládat návrhy k některým 
otázkám, pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 245 
Bod 5 písm. c) 

c) občané budou mít možnost prostřednictvím evropských občanských iniciativ předkládat 
návrhy k některým otázkám, pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní 
akt Unie; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Andrew Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 246 
Bod 5 písm. c) 

c) občané budou mít možnost předkládat návrhy právních předpisů k některým otázkám, 
pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje (vypuštěno) akt Unie; 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex a Béatrice Patrie 

Pozměňovací návrh 247 
Bod 5 písm. c) 

c) občané budou mít možnost předkládat návrhy k některým otázkám, pokud se domnívají, 
že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie, Komise však nebude v žádném ohledu 
povinna této žádosti občanů vyhovět, ani zdůvodnit svůj postoj, pokud případně 
odmítne předložit návrh legislativního aktu, 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 248 
Bod 5 písm. d) 

d) jednotlivci budou mít větší možnosti obhajovat svá práva u Evropského soudního dvora; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Maria da Assunção Esteves 

Pozměňovací návrh 249 
Bod 5 písm. da) (nové) 

da) Listina je ve svých hodnotách ztělesněním základního směřování k ústavě, které bylo 
podmínkou pro země vstupující do Unie; nyní se stává závaznou a Unii dává charakter 
vlasti založené na ústavě; 

 Or. pt 
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Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 250 
Bod 5 písm. da) (nové) 

da) Evropská unie se zavazuje přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Ole Krarup a Esko Olavi Seppänen 

Pozměňovací návrh 251 
Nadpis a body 5a, 5b, 5c a 5d (nové) 

Militarizace EU 
 
5a. konstatuje, že návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu zvýší militarizaci Evropské unie; 

5b. odmítá kolektivní bezpečnostní záruky, s nimiž je vojenská dimenze ZEU převedena do 
oblasti činností Unie; 

5c. konstatuje, že návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu neobsahuje konkrétní požadavek 
mandátu Organizace spojených národů pro vojenské operace EU; má za to, že mandát 
OSN je jediným způsobem zajištění zákonnosti vojenských operací vzhledem k 
mezinárodnímu právu; 

5d. konstatuje, že mírové operace k řešení krizí jsou útočnými akty; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pozměňovací návrh 252 
Nadpis a bod 5a (nový) 

Zlepšení ve smyslu sociálního rozměru a zásady rovnosti 

5a. je potěšen skutečností, že sociální rozměr Evropské unie i zásada rovnosti v Unii budou 
posíleny na základě níže uvedených opatření: 

a) souhrn společných hodnot všech členských států, z nichž Evropská Unie vychází, byl 
rozšířen o zásady lidské důstojnosti, rovnosti, individuální ochrany menšin, zásady 
pluralismu, nediskriminace, tolerance, spravedlnosti, solidarity a rovnosti mužů a žen; 

b) Unie usiluje o vysoký stupeň sociálního tržního hospodářství směřujícího k plné 
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zaměstnanosti a sociálnímu pokroku; bojuje proti sociálnímu vyhranění a diskriminaci 
a podporuje sociální rovnost a sociální ochranu, zrovnoprávnění mužů a žen, solidaritu 
mezi generacemi a ochranu práv dítěte;  

c) Unie navíc v budoucnu ve všech opatřeních zohlední požadavky na podporu vysoké 
úrovni zaměstnanosti, na zajištění přiměřené sociální ochrany, na boj proti sociálnímu 
vyhranění a požadavky na vysokou úroveň všeobecného a odborného vzdělání 
a ochranu zdraví; 

d) Unie uznává a podporuje roli sociálního partnera, zvláště její autonomii, a přispívá k 
sociálnímu dialogu; 

e) Unie se může v budoucnu chopit iniciativ za účelem koordinace sociální politiky 
členských států; 

 f) Unie v budoucnu stanoví zásady a podmínky služeb, které jsou ve všeobecném 
hospodářském zájmu, aby zajistila, že tyto služby budou moci dostát svým úkolům také 
v Unii, která se bude hospodářsky dále rozrůstat; 

 Or. de 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean-Luc Dehaene 

Pozměňovací návrh 253 
Bod 5a (nový) 

(za nový nadpis „Unie jako globální hráč“ , vložit písmena d), e) a f) bodu 3) 

Unie jako celosvětový činitel 

5a. je přesvědčen, že vstupem Ústavy v platnost se posílí úloha Unie jakožto celosvětového 
činitele díky těmto zlepšením: 

a) vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku a komisař pro 
zahraniční vztahy – dvě funkce, které se zdvojují a způsobují nejasnosti – se sloučí do 
jediné funkce evropského ministra zahraničních věcí, jenž bude moci hovořit jménem 
Unie o záležitostech, ke kterým Unie zaujala společný postoj; 

b) udělení právní subjektivity, kterou původně mělo Evropské společenství, 
Evropské unii rozšíří její možnosti jednat v mezinárodních vztazích a být účastnou 
stranou v mezinárodních dohodách; 

c) bude posílena možnost Unie vyvíjet společné struktury v oblasti obranné politiky; 

(Jestliže bude tento pozměňovací návrh přijat, vypustí se písmena d), e) a f) bodu 3) 

 Or. nl 
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Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 254 
Bod 6 

6. se staví rezervovaně k návrhu Ústavy a přeje si, aby v části III Ústavní smlouvy byly 
provedeny změny, které umožní harmonizaci v sociální a daňové oblasti, předtím, než 
vyzve členské státy k jeho ratifikaci; žádá přinejmenším o to, aby tzv. „zjednodušený“ 
postup revize politik a vnitřních opatření Unie nebyl podmíněn dvojím požadavkem 
jednomyslnosti. Tento dvojí požadavek vychází z čistě mezivládního přístupu a 
neumožňuje jednat dynamicky na základě přání evropských občanů; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 255 
Bod 6 

6. zamítá Ústavní smlouvu; 

 Or. pl 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Ole Krarup a Esko Olavi Seppänen 

Pozměňovací návrh 256 
Bod 6 

6. (vypuštěno) vyzývá jednotlivé členské státy k (vypuštěno) ratifikaci Ústavní smlouvy 
pouze tehdy, až zajistí většinu hlasů voličů při referendu, pokud je takové referendum 
možné a použitelné v daném členském státu; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 257 
Bod 6 

6. Souhlasí s Ústavní smlouvou a vyzývá členské státy k její ratifikaci; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 258 
Bod 6 

6. schvaluje Evropskou ústavu a vyzývá členské státy k její ratifikaci; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Andrew Nicholas Duff 

Pozměňovací návrh 259 
Bod 6 

6. schvaluje Ústavní smlouvu a vyzývá národy Evropské unie  k její ratifikaci; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Bronisław Geremek 

Pozměňovací návrh 260 
Bod 6 

6. schvaluje Ústavní smlouvu a bezvýhradně podporuje její ratifikaci; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 261 
Bod 7 

vypouští se 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 262 
Bod 7 

7. pochybuje (vypuštěno), že Ústava poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj Evropské 
unie, který umožní její další rozšiřování v budoucnosti a který má dlouhotrvající 
charakter a zároveň je otevřen změnám; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 263 
Bod 7 

7. Věří, že Ústava představuje historický milník v procesu evropské integrace, poprvé 
stanoví stabilní a trvalý rámec pro (vypuštěna 2 slova) Evropskou unii, který umožní 
další rozvoj integračního procesu a podpoří jakékoli nezbytné úpravy v budoucnosti; 

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 264 
Bod 7 

7. je přesvědčen o tom, že Evropská ústava přispěje ke stabilnímu rámci pro budoucí 
rozvoj Evropské unie, který bude vhodný pro její další rozšiřování v budoucnosti a který 
má dlouhotrvající charakter a zároveň je otevřen výše uvedeným změnám; 
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 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Riccardo Ventre 

Pozměňovací návrh 265 
Bod 7 

7. nepochybuje o tom, že Ústava i nadále zajistí stabilní rámec pro budoucí rozvoj 
Evropské unie, který umožní její další případné rozšiřování v budoucnosti a který má 
přetrvávající charakter;  

 Or. it 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 266 
Bod 7 

7. nepochybuje o tom, že Ústavní smlouva poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj 
Evropské unie, který umožní její další rozšiřování v budoucnosti a který má 
dlouhotrvající charakter a zároveň je otevřen změnám; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Andrew Nicholas Duff a Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 267 
Bod 7 

7. věří, že Ústava poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, který umožní 
její další rozšiřování v budoucnosti a současně zajistí mechanismy pro její revizi, bude-li 
to nutné nebo politicky vhodné, zejména s ohledem na dosažení většího zjednodušení; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Gérard Onesta a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 268 
Bod 7 

7. nepochybuje o tom, že Ústava poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, 
který umožní její další rozšiřování v budoucnosti a který má dlouhotrvající charakter a 
zároveň je otevřen změnám; vyjadřuje v tomto ohledu své odhodlání využít nového 
práva podnětu, které mu dá Ústava, k předkládání návrhu na její zdokonalení, a to s 
cílem napravit nedostatky, které zdůrazňuje toto usnesení; 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 269 
Bod 7 

7. nepochybuje o tom, že Ústava poskytne stabilní rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, 
který umožní její další rozšíření a který má dlouhotrvající charakter a zároveň je otevřen 
změnám jako např. rozšíření její působnosti a zjednodušení vzorce pro výpočet 
kvalifikované většiny, zajištění efektivnějšího zjednodušeného postupu pro budoucí 
revize Ústavy a zřízení samostatné legislativní Rady; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann a Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 270 
Bod 8 

vypouští se 

 Or. fr 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Wojciech Wierzejski 

Pozměňovací návrh 271 
Bod 8 

vypouští se 
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 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 272 
Bod 8 

8. doufá, že se všem členským státům Unie podaří úspěšně dokončit ratifikaci – pokud 
možno svoláním referenda – do poloviny roku 2006; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 273 
Bod 8 

8. vyzývá všechny členské státy, aby využily ratifikace Ústavy jako příležitosti k zahájení 
širokých a dobře informovaných diskusí se svými občany o základních otázkách 
evropské integrace, a doufá, že se všem členským státům (vypuštěno) podaří úspěšně 
dokončit ratifikaci do poloviny roku 2006; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Mercedes Bresso 

Pozměňovací návrh 274 
Bod 8 

8. doufá, že se všem členským státům Unie podaří úspěšně dokončit ratifikaci do poloviny 
roku 2006; věří však v každém případě, že bude-li Ústava schválena v období dvou let 
pouze 20 státy, neměla by v těchto dvaceti státech vstoupit v platnost 

 Or. it 
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Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 275 
Bod 9 

9. opětovně žádá, aby instituce Společenství a vlády, parlamenty, regionální a místní 
orgány členských států vyvinuly veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně 
a objektivně informováni o obsahu návrhu Ústavy, a v této souvislosti počítá 
s nepřetržitou aktivní pomocí organizací civilní společnosti; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 276 
Bod 9 

9. opětovně žádá, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně a 
objektivně informováni o obsahu návrhu Ústavy, přičemž bude zejména zaměřeno proti 
zavádějícím tvrzením, že Ústava povede ke vzniku centralizovaného evropského 
superstátu, že oslabí sociální dimenzi EU nebo že opomíjí historické a duchovní kořeny 
Evropy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Gérard Onesta a Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 277 
Bod 9 

9. opětovně žádá, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně a 
objektivně informováni o obsahu návrhu Ústavy; vyzývá v této souvislosti evropské 
instituce a členské státy, aby při seznamování občanů s textem Ústavy (ať již s plným 
zněním nebo se shrnutím jejích ustanovení) jednoznačně rozlišovaly prvky, které již 
platí podle stávajících Smluv, a nová ustanovení, která přináší Ústava, a to jak v zájmu 
poučení občanů, tak v zájmu vyjasnění obsahu diskusí; 

 Or. fr 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jo Leinen 

Pozměňovací návrh 278 
Bod 9a (nový) 

9a. připomíná, že nová metoda Konventu, který původně navrhl Evropský parlament a v 
němž je shromážděna většina zvolených poslanců z Evropského parlamentu i 
národních parlamentů, zástupci vlád a zástupci Evropské komise, se ukázala jako 
úspěšný, otevřený, průhledný a pluralistický politický proces a měla by být znovu 
použita při budoucích úpravách Evropské ústavy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Bronisław Geremek 

Pozměňovací návrh 279 
Bod 9a (nový) 

9a. vyzývá národy a občany Evropy, aby  přímo nebo skrze své zvolené zástupce zajistili 
ratifikaci Ústavní smlouvy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Carlos Carnero González a Raimon Obiols i Germà 

Pozměňovací návrh 280 
Bod 9a (nový) 

9a. Evropský parlament učiní vše, co bude moci, pro to, aby podpořil širokou diskusi 
o Evropské ústavě mezi institucemi, občany a sdělovacími prostředky, jejíž výsledkem 
by byla úspěšná ratifikace; 

 Or. es 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 281 
Bod 10 

10. rozhoduje, že oddělení Parlamentu, a zejména jeho externí kanceláře, budou podávat 
podrobné informace o Ústavě a o postoji Parlamentu k Ústavě. 
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CS 

(část vyjmuta a přesunuta do nového bodu 11) 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Ignasi Guardans Cambó 

Pozměňovací návrh 282 
Bod 10a (nový) 

(zbývající část bodu 10) 

10a. pověřuje předsedu Parlamentu, aby předal toto usnesení spolu se zprávou Výboru pro 
ústavní záležitosti národním parlamentům členských států, Radě, Evropské komisi a 
bývalým členům Konventu o budoucnosti Evropy (vypuštěno). 

 Or. en 
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