
 

AM\546089DA.doc  PE 347.293v01-00/1-282 

DA DA 

EUROPA-PARLAMENTET 
2004 2009 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

10. oktober 2004 PE 347.293V02-00/1-282 

ÆNDRINGSFORSLAG 1-282 

Udkast til betænkning (PE 347.293V02-00) 
Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo  
Udkast til traktat om en forfatning for Europa 
(2004/2129(INI)) 

Forslag til beslutning 
 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff  

Ændringsforslag 1 
 

I hele udkastet til betænkning udgår ordene "udkast til en forfatning", "udkastet til en 
forfatning" og "forfatningsudkastet" og erstattes med henholdsvis "en forfatning" og 
"forfatningen".  

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 2 
 

Fodnoter ændres til slutnoter. 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 3 
Led 1 

- der henviser til traktaten om en forfatning for Europa (tekst udgår), 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 4 
Led 2 a (nyt) 

-  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 5 
Led 2 b (nyt) 

- der henviser til Det Europæiske Råds Laeken-erklæring, 

Fodnote: Det Europæiske Råds møde i Laeken, Laeken-erklæringen om Den Europæiske 
Unions fremtid, SN 273/01, 15. december 2001.  

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí og Ian Stewart Hudghton 

Ændringsforslag 6 
Led 4 a (nyt) 

- der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om bedre lovgivning, hvori 
medlemsstaterne opfordres til at indføre procedurer, som giver de nationale 
parlamenter og i givet fald andre lovgivende parlamenter og forsamlinger i 
medlemsstaterne mulighed for at blive inddraget i lovgivningsproceduren, 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 7 
Led 5, fodnote 3 a (ny) 

Der henvises til alle beslutninger vedtaget af Europa-Parlamentet på grundlag af 
betænkninger fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender: af Napolitano om regionernes 
rolle, af Napolitano om de nationale parlamenter, af Lamassoure om 
kompetenceafgrænsning, af Bourlanges om normhierarkiet og af Carnero om Unionens status 
som juridisk person. 

 Or. es 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 8 
Punkt A 

A. at Den Europæiske Union i sin levetid har formået at skabe et fælles område med 
retfærdighed, fred og demokrati på tværs af folkeslag og generationer og en fælles 
moderne kultur, en fri økonomi samt et værdisæt, der tager udgangspunkt i 
menneskets ophøjede værdighed, 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 9 
Punkt A 

A. at Den Europæiske Union i løbet af sin historie har spillet en væsentlig rolle i skabelsen 
af et stadigt voksende område med frihed, fred, velstand, retfærdighed og sikkerhed, 

 Or. en 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 10 
Punkt A 

A. at Den Europæiske Union i løbet af sin historie har formået at skabe et stadigt voksende 
område med demokrati, frihed, fred, velstand, retfærdighed og sikkerhed, 
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 11 
Punkt B 

B. at udkastet til en forfatning for Europa er et vigtigt skridt i opfyldelsen af denne 
målsætning (tekst udgår): 

 - fordi der dermed skabes en institutionel arkitektur med større politisk og 
juridisk integration 

 - fordi den indvarsler et system med en mere forudsigelig og effektiv form for 
beslutningstagning 

 - fordi der indføres social og territorial samhørighed 
 - fordi chartret om grundlæggende rettigheder bliver bindende og dermed giver 

Europa status som et område, der borger for menneskelige værdier og ikke kun 
for handel  

 - fordi den giver unionsborgerskabet mere indhold og beslutninger mere 
legitimitet 

 - fordi den knæsætter mere retfærdige kosmopolitiske rettigheder menneskene 
imellem og skaber større balance i de mellemstatslige forbindelser, 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 12 
Punkt B 

B. at udkastet til en forfatning for Europa konsoliderer disse resultater og giver EU 
forudsætning for at tage det 21. århundredes udfordringer op - såsom styring af 
globaliseringen og udformningen af en retfærdig og demokratisk international orden 
- og leve behørigt op til borgernes forventninger i deres dagligliv, 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 13 
Punkt B 

B. at udkastet til en forfatning for Europa foregiver at konsolidere disse resultater og gøre 
dem mere håndgribelige for borgerne i Europa og den øvrige verden, 
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 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ændringsforslag 14 
Punkt B 

B. at udkastet til en forfatning for Europa kun konsoliderer disse resultater meget svagt 
uden dog at gøre dem mere håndgribelige for borgerne i Europa og den øvrige verden, 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 15 
Punkt B 

B. at udkastet til en forfatning for Europa ikke blot konsoliderer disse resultater, men også 
øger Unionens evne til at handle effektivt såvel inden for som uden for Unionens 
grænser, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 16 
Punkt B 

(Punkt B og C slås sammen) 

B. at udkastet til en forfatning for Europa konsoliderer disse resultater og gør dem mere 
håndgribelige for borgerne i Europa og den øvrige verden og også indeholder vigtige 
nyskabelser, som er en forudsætning for at kunne opretholde og udvikle et EU med 
25 og muligvis flere medlemsstater, 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 17 
Punkt C 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 18 
Punkt C 

C. at (tekst udgår) forfatningsudkastet kodificerer bestemmelserne i de eksisterende (tekst 
udgår) europæiske traktater (tekst udgår) og skaber et institutionelt system, der kan 
leve op til de nye politiske forhold - udvidelsen med de nye medlemsstater (en mere 
udbredt integration) og større inddragelse af borgerne (en mere intensiv integration), 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 19 
Punkt C 

C. at (tekst udgår) forfatningsudkastet betyder er afgørende fremskridt hen imod den 
politiske unions kulmination i kraft af bl.a. store institutionelle nyskabelser, som vil 
gøre det muligt at styrke og demokratisere det udvidede EU og undgå, at det gøres til 
et rent frihandelsområde, 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 20 
Punkt C 

C. at store dele af forfatningsudkastet konstitutionaliserer bestemmelserne i eksisterende 
og allerede ratificerede europæiske traktater, der som definitioner af sektorpolitikker 
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ikke hører hjemme i en forfatning, 
 

 Or. fr 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 21 
Punkt C 

C. at store dele af forfatningsudkastet kodificerer bestemmelserne i eksisterende (tekst 
udgår) europæiske traktater, men også indeholder vigtige nyskabelser, som er en 
forudsætning for at kunne opretholde og udvikle et EU med 25 og muligvis flere 
medlemsstater til de europæiske borgeres fordel, 

 Or. de 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling 

Ændringsforslag 22 
Punkt C 

C. at store dele af forfatningsudkastet kodificerer bestemmelserne i eksisterende og 
allerede ratificerede europæiske traktater, men også indeholder de institutionelle 
nyskabelser, som er en forudsætning for at kunne opretholde og udvikle et EU med 25 
og muligvis flere medlemsstater til de europæiske borgeres fordel, 

Begrundelse : Nyskabelserne er afgørende for, at handleevnen kan opretholdes. 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 23 
Punkt C 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 24 
Punkt C a (nyt) 

Ca. at bestemmelserne i udkastet til forfatning medfører en række institutionelle 
ændringer, hvis ulemper og fordele med hensyn til beslutningstagning og EU-
institutionernes funktion bør analyseres, 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 25 
Punkt D 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 26 
Punkt D 

udgår 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 27 
Punkt D 

D. at forfatningsudkastet nu er en realitet takket være resultatet af arbejdet i konventet, 
som udarbejdede det efter en demokratisk, repræsentativ og åben metode, viste sin 
fulde effektivitet og nød godt af, at medlemmer af Europa-Parlamentet og af de 
nationale parlamenter samt regeringsrepræsentanter og repræsentanter for 
Kommissionen deltog aktivt som konventsmedlemmer, og hele tiden tog hensyn til de 
europæiske borgeres bidrag via deres repræsentative organer og institutioner, 



 

AM\546089DA.doc 9/92 PE 347.293v01-00/1-282 

 DA 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 28 
Punkt D 

D. at forfatningsudkastet tager udgangspunkt i det forberedende arbejde, som Europa-
Parlamentet har udført i omkring 20 år siden det første direkte valg og efterfølgende 
(tekst udgår) Det Europæiske Konvent, der havde deltagelse af medlemmer af Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter samt regeringsrepræsentanter og 
Kommissionen; repræsentanter for medlemsstaterne og for borgerne har således 
været de skabende kræfter bag udkastet, 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 29 
Punkt D 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 Or. de 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 30 
Punkt D 

D. at forfatningsudkastet ville have været utænkeligt uden det forberedende arbejde, som 
Europa-Parlamentet har udført i omkring 20 år siden det første direkte valg og 
efterfølgende af Det Europæiske Konvent, der som fuldgyldige medlemmer ud over de 
repræsentanter, der var udpeget blandt Europa-Parlamentets medlemmer, også havde 
deltagelse af repræsentanter for de nationale parlamenter samt repræsentanter for 
stats- og regeringscheferne og Kommissionen og som observatører repræsentanter for 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter samt Den Europæiske Ombudsmand, 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 31 
Punkt D 

D. at forfatningsudkastet ville have været utænkeligt uden det forberedende arbejde, som 
Europa-Parlamentet har udført i omkring 20 år siden det første direkte valg og 
efterfølgende af Det Europæiske Konvent, der havde deltagelse af medlemmer af 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter samt regeringsrepræsentanter, 
repræsentanter for regionerne, ngo-repræsentanter og Kommissionen, 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 32 
Punkt D 

D. at forfatningsudkastet ville have været utænkeligt uden det forberedende arbejde, som 
Europa-Parlamentet har udført i omkring 20 år siden det første direkte valg og 
efterfølgende af Det Europæiske Konvent, der havde deltagelse af medlemmer af 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter samt regeringsrepræsentanter og 
Kommissionen, men det havde været at foretrække, at forfatningsudkastet var blevet 
udarbejdet af medlemmerne af en grundlovgivende forsamling valgt af EU-borgerne, 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 33 
Punkt E 

udgår 

 Or. nl 
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Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 34 
Punkt E 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 35 
Punkt E 

E. at denne form for repræsentation førte inden for rammerne af konventets arbejde til 
en åben, kritisk og pluralistisk debat, som mundede ud i et udkast, der mere eller 
mindre forblev uændret ved regeringskonferencen, 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 36 
Punkt E 

E. at konventet og forfatningsudkastet ville have været utænkelige uden Europa-
Parlamentets stærke politiske indsats og vedvarende forberedende arbejde, især når 
man konstaterer, hvor stor en fiasko Nice-traktaten var, og tager udvidelsen i 
betragtning, 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 37 
Punkt E 

E. at den (tekst udgår) arbejdsmetode, der blev påtvunget det europæiske konvent, som 
blev etableret som en forsamling uden noget som helst mandat til at udarbejde en 
forfatning, var uforenelig med demokratiets principper (tekst udgår), 
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 Or. pl 

 
 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 38 
Punkt E 

E. at konventet om Europas fremtid, der oprindeligt blev foreslået af Europa-Parlamentet, 
og som har en høj grad af legitimitet, da det for flertallets vedkommende bestod af 
direkte valgte repræsentanter for de europæiske borgere, gjorde det muligt at 
udarbejde forfatningen via en offentlig og pluralistisk proces, (tekst udgår) 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 39 
Punkt E 

E. at konventets arbejdsmetode, der oprindeligt blev foreslået af Europa-Parlamentet, og 
som gjorde det muligt at udarbejde forfatningstekster via en åben, gennemsigtig og 
pluralistisk proces, har bevist sin værdi, (tekst udgår) 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 40 
Punkt E 

E. at konventets arbejdsmetode, der oprindeligt blev foreslået af Europa-Parlamentet, og 
som gjorde det muligt at udarbejde forfatningstekster via en åben, gennemsigtig og 
pluralistisk proces, har bevist sin værdi, idet størstedelen af konventets udkast blev 
accepteret ved den efterfølgende regeringskonference, 

 Or. fr 
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Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 41 
Punkt E 

E. at konventets arbejdsmetode, der oprindeligt blev foreslået af Europa-Parlamentet, og 
som gjorde det muligt at udarbejde forfatningstekster via en åben, gennemsigtig og i vid 
udstrækning pluralistisk proces, har bevist sin værdi, idet størstedelen af konventets 
udkast forblev intakt ved den efterfølgende regeringskonference, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jacek Protasiewicz 

Ændringsforslag 42 
Punkt F 

udgår 

 Or. pl 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 43 
Punkt F 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff og Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 44 
Punkt F 

udgår 

 Or. en 

 



 

PE 347.293v01-00/1-282 14/92 AM\546089DA.doc 

DA 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 45 
Punkt F 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Sérgio Sousa Pinto 

Ændringsforslag 46 
Punkt F 

udgår 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 47 
Punkt F 

udgår 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 48 
Punkt F 

udgår 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 49 
Punkt F 

F. at styrken i den tekst, som konventet har udarbejdet, og den konsensus, der opnåedes 
herom i konventet, samt beslutsomheden hos Europa-Parlamentet, de nationale 
parlamenter og et stort flertal af unionsregeringerne sammen med presset fra den 
offentlige mening tvang regeringskonferencen til at overvinde sin fiasko fra topmødet i 
Bruxelles i december 2003 og den 18. juni 2004 vedtage udkastet til en forfatning for 
Europa, men at begivenhederne atter har vist, hvor enorme ulemper 
regeringskonferencemetoden har i forhold til den metode, konventet står for, 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 50 
Punkt F 

F. at regeringskonferencen stort set har overtaget forslaget fra Det Europæiske Konvent, 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 51 
Punkt F 

F. at regeringskonferencen imidlertid i visse tilfælde vedtog ændringer til udkastet, der 
ikke alle kan betragtes som positive, (tekst udgår) 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 52 
Punkt F 

F. at regeringskonferencen imidlertid ikke respekterede den meget brede enighed i 
konventet, i hvis arbejde regeringskonferencens repræsentanter også deltog, og 
foretog ændringer i forfatningsudkastet, der skader balancen mellem institutionerne 
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til regeringernes fordel, 

Or. de 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 53 
Punkt F 

F. at regeringskonferencen imidlertid på vigtige politikområder og med hensyn til 
beslutningstagningen vedtog ændringer til udkastet, der udgør et tilbageskridt i 
forhold til udkastet til forfatning, vedtaget af konventet med konsensus, såsom den 
øgede kompleksitet i reglerne for opnåelse af kvalificeret flertal i Rådet, 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 54 
Punkt F 

F. at regeringskonferencen imidlertid (tekst udgår) vedtog ændringer til udkastet, der 
forringer det, navnlig ved den øgede kompleksitet i reglerne for opnåelse af kvalificeret 
flertal i Rådet, 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 55 
Punkt F a (nyt) 

Fa. at de nationale regeringers repræsentanter i konventet forhindrede mange fremskridt, 
der allerede syntes at være inden for rækkevidde; det forhold, at præsidiet var udpeget 
af stats- og regeringscheferne og ikke valgt af konventet, dets dominerende stilling, 
hemmelige forhandlinger og de stadige vetotrusler fra regeringsrepræsentanter førte 
hele tiden til resultater, der gik imod de sande flertal, og til en blokade af reformer, 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 56 
Punkt G 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 57 
Punkt G 

G. at den omstændighed, at hver eneste national regering i Den Europæiske Union har 
tilsluttet sig forfatningsudkastet, viser, at medlemsstaternes folkevalgte regeringer alle 
betragter dette kompromis som det grundlag, de ønsker at samarbejde på i fremtiden, 
under forudsætning af at det ratificeres direkte af borgerne i de medlemsstater, hvor 
der skal afholdes folkeafstemninger, eller via deres repræsentanter, 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 58 
Punkt G 

G. at den omstændighed, at hver eneste nationale regering i Den Europæiske Union har 
tilsluttet sig forfatningsudkastet, viser, at medlemsstaternes folkevalgte regeringer alle 
betragter dette kompromis som det grundlag, de ønsker at samarbejde på i fremtiden, 
hvilket af hver enkelt af dem kræver den maksimale politiske medvirken, for at 
ratifikationen kan være gennemført inden den 1. november 2006, 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 59 
Punkt G a (nyt) 

Ga. at den delvise fratagelse af mandatet på topmødet i Thessaloniki udgjorde et af 
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regeringernes alvorligste indgreb i konventets meningsdannelse; herved måtte 
forfatningens del III vedtages i den udgave, der svarede til præsidiets udkast, selv om 
et massivt flertal i konventet havde krævet omfattende ændringer, 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 60 
Punkt H 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 61 
Punkt H 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 62 
Punkt H 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 63 
Punkt H 

udgår 
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 DA 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 64 
Punkt H 

udgår 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 65 
Punkt H 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 66 
Punkt H 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 67 
Punkt H 

H. at det for at undgå grundløs kritik fra begyndelsen af bør understreges, at 
forfatningsudkastet (tekst udgår) ikke fører til dannelse af en centraliseret superstat, 
(tekst udgår) ikke svækker EU's sociale dimension, men (tekst udgår) styrker den, og 
ikke ignorer Europas historiske og åndelige rødder, idet den henviser til dets kulturelle, 
religiøse og humanistiske arv, 
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 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 68 
Punkt H 

H. at udkastet i virkeligheden er baseret på deltagelse af lande (med demokratisk valgte 
regeringer) og borgere: dannelsen af konventet, vedtagelse i Det Europæiske Råd, 
godkendelse i Europa-Parlamentet, ratificering i medlemsstaterne i overensstemmelse 
med deres forfatninger, 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Jacek Protasiewicz 

Ændringsforslag 69 
Punkt H, indledning 

H. (tekst udgår) at forfatningen: 

 Or. pl 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 70 
Punkt H 

H. at forfatningsudkastet har været genstand for en vis kritik i den offentlige debat, som 
har vidnet om manglende forståelse af bestemmelsernes reelle indhold og retlige 
konsekvenser,  

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 71 
Punkt H, indledning 

H. at forfatningsudkastet har været genstand for en vis kritik i den offentlige debat, (tekst 
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udgår) hvorimod det er fastslået, at forfatningen: 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 72 
Punkt H 

H. at en del af den rejste kritik af forfatningen må afvises, eftersom det er fastslået, at 
denne: 

 a) forstærker de nationale parlamenters og de lokale og regionale myndigheders 
kontrol med lovgivningsprocessen og derfor ikke lægger op til dannelse af en 
centraliseret "superstat" 

 b) anerkender og forstærker arbejdsmarkedets parters og det organiserede 
civilsamfunds deltagelse, stadfæster de sociale rettigheder som  grundlæggende 
rettigheder, indfører kønnenes ligestilling som en af Unionens værdier, blandt 
Unionens mål nævner social markedsøkonomi og fuld beskæftigelse, skaber et 
retsgrundlag for tjenesteydelser af almindelig interesse samt medtager 
socialpolitikken som et af de områder, hvor der er delt kompetence mellem 
Unionen og medlemsstaterne, og derfor ikke svækker EU's sociale dimension, 
men tværtimod styrker den 

 c) tager udgangspunkt i Europas forskelligartede kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv og derfor indbefatter samtlige Europas historiske og åndelige 
rødder uden at ignorere en eneste, 

 Or. it 

 

Ændringsforslag af Riccardo Ventre 

Ændringsforslag 73 
Punkt H, litra a 

a) ikke vil føre til dannelse af en centraliseret "superstat", netop i kraft af det 
 nærhedsprincip, der bekræftes heri 

 Or. it 
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Ændringsforslag af Jacek Protasiewicz 

Ændringsforslag 74 
Punkt H, litra c 

udgår 

 Or. pl 

 
 

Ændringsforslag af Sérgio Sousa Pinto 

Ændringsforslag 75 
Punkt I 

udgår 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 76 
Punkt I 

udgår  

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 77 
Punkt I 

udgår 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 78 
Punkt I 

udgår 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 79 
Punkt I 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 80 
Punkt I 

udgår 

 Or. nl 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 81 
Punkt I 

udgår 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 82 
Punkt I 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 83 
Punkt I 

I. at forfatningen for Europa, når den er trådt i kraft, skal anvendes og videreudvikles 
på et vist ambitionsniveau og til sin tid revideres (hvortil Europa-Parlamentet vil gøre 
brug af den initiativret, det tillægges i henhold til forfatningsteksten), så den 
forbedres, især på områder som: 

 a) maksimal udvidelse af de områder, hvor der træffes afgørelse med kvalificeret 
flertal, og lovgivningsproceduren ( herunder i sidstnævnte tilfælde også 
vedtagelsen af de flerårige finansielle overslag og Unionens egne indtægter) 

 b) fastlæggelse af en virkelig økonomisk styring af Unionen (f.eks. hvad angår 
foreneligheden mellem Den Europæiske Investeringsbanks opgaver og målet 
bæredygtig udvikling samt oprettelse af kvalitetsarbejdspladser og Europa-
Parlamentets rent faktiske deltagelse i fastlæggelsen af de overordnede 
retningslinjer for den økonomiske politik) og udformning af et virkeligt socialt 
og beskæftigelsesbaseret Europa, som konsoliderer og videreudvikler det 
velfærdssamfund - begyndende med de offentlige tjenesteydelser - der 
karakteriserer vor livsmodel 

 c) en styrkelse af rettighederne forbundet med unionsborgerskabet og en udvidelse 
af dette til også at gælde tredjelandsstatsborgere med lovligt, fast og varigt 
ophold i Unionen 

 d) gennemførelse af paritetsdemokrati i Unionens institutioner 

 da) en forenklet og mere effektiv mekanisme med henblik på fremtidige revisioner, 
der indebærer, at disse skal godkendes af Europa-Parlamentet, 

 Or. es 
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Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 84 
Punkt I 

I. at Regeringskonferencen beklageligvis ikke var rede til at finde plads til følgende i 
forfatningen: 

 a)  en yderligere udvidelse af de områder, hvor der træffes afgørelse med kvalificeret 
flertal 

 b)  mere enkle regler for beregningen af kvalificeret flertal 

 c)  en demokratisk og fleksibel metode til ændring af forfatningen, der udelukker 
en enkelt medlemsstats blokademulighed og omfatter, at Europa-Parlamentet 
skal ratificere ændringen 

 d)  oprettelse af et (tekst udgår) Lovgivende Råd som centralt element i 
demokratireformen hen imod magtdeling og offentlighed i lovgivningen 

 da)  fjernelse af modsætningen mellem målet om fuld beskæftigelse i forfatningens 
del I og kravet om blot et højt beskæftigelsesniveau i del III 

 db)  "passarellaerne", der muliggør overgangen fra ekstraordinær lovgivning til 
ordinær lovgivning og fra enstemmighed til kvalificeret flertal, som foreslået i 
konventet, 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 85 
Punkt I 

I. at det beklageligvis ikke lykkedes regeringskonferencen at nå frem til et kompromis 
og at nå til enighed om: 

 a) en yderligere udvidelse af de områder, hvor der træffes afgørelse med kvalificeret 
flertal 

 b) mere enkle regler for beregningen af kvalificeret flertal 

 c) en bestemmelse, der tillader fremtidig revision af forfatningen efter en mere 
effektiv forenklet procedure, 

 (tekst udgår) 
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Ændringsforslag af Jacek Protasiewicz 

Ændringsforslag 86 
Punkt I, indledning 

I. at det (tekst udgår) ikke var muligt i regeringskonferencens endelige kompromis at 
finde plads til en aftale om: 

 Or. pl 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 87 
Punkt I, litra a 

a) det meget brede anvendelsesområde for kvalificeret flertal, således som det blev 
foreslået af konventet 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 88 
Punkt I, litra b 

b) mere enkle og mere effektive regler for beregningen af kvalificeret flertal 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 89 
Punkt I a (nyt) 

Ia. at det med beklagelse og forundring må konstateres, at forfatningsudkastet ved at 
negligere kristendommens betydning som en del af Europas historiske arv fornægter 
sandheden,  
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 90 
Punkt I, litra d a (nyt) 

da) tilnærmelse af forfatningstraktatens del III med hensyn til dens mål og principper til 
forfatningstraktatens del I, 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí og Ian Stewart Hudghton 

Ændringsforslag 91 
Punkt I, litra d a (nyt) 

da)  en udvidelse af det hurtige varslingssystem, der gælder for nationale parlamenter, til 
også at omfatte andre lovgivende parlamenter og forsamlinger i medlemsstaterne, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí og Ian Stewart Hudghton 

Ændringsforslag 92 
Punkt I, litra d b (nyt) 

db) at give alle de sprog, der på hele eller en del af en medlemsstats område nyder officiel 
status i henhold til medlemsstatens konstitutionelle system, status som officielt EU-
sprog, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Ole Krarup og Esko Olavi Seppänen 

Ændringsforslag 93 
Punkt I a (nyt) 

Ia. at udkastet til traktat om en forfatning for Europa beklageligvis er ensbetydende med 
en overførsel af magt til de større medlemsstater,  
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Ændringsforslag af Ole Krarup og Esko Olavi Seppänen 

Ændringsforslag 94 
Punkt I b (nyt) 

Ib. at udkastet til traktat om en forfatning for Europa ophæver den eksisterende 
Europæiske Union og opretter en ny; mener, at ophævelsen af den gamle union kun 
kan ske ved en enstemmig afgørelse, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Ole Krarup og Esko Olavi Seppänen 

Ændringsforslag 95 
Punkt I c (nyt) 

Ic. at udkastet til traktat om en forfatning for Europa ikke indeholder noget funktionelt 
koncept for multinationalt demokrati, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 96 
Punkt I a (nyt) 

Ia. at det beklageligvis ikke var muligt (tekst udgår) af finde plads til følgende i 
forfatningstraktaten: 

 a) et udtrykkeligt forbud mod angrebskrige og afkald på enhver form for militære 
interventioner fra Den Europæiske Unions eller en af dens medlemsstaters side 

 b) at Den Europæiske Unions sikkerhedspolitik skulle være orienteret mod 
nedrustning og strukturel ikke-angrebskapacitet 

 c) oprettelse af et europæisk nedrustningsagentur 

 d) omfattende parlamentarisk kontrol fra Europa-Parlamentets side med 
Unionens optræden udadtil 

 e) at Den Europæiske Unions Domstol skulle udøve fuld retslig kontrol også med 
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den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Francesco Enrico Speroni 

Ændringsforslag 97 
Punkt I a (nyt) 

Ia. anser det for uacceptabelt, 

 a  at Europa-Kommissionen har beholdt sit initiativmonopol, og at Europa- 
Parlamentet ikke fra sin side har ret til at tage et lovgivningsinitiativ, til trods 
for at det er den eneste institution, borgerne har valgt direkte, 

 Or. it 

 

Ændringsforslag af Francesco Enrico Speroni 

Ændringsforslag 98 
 

Punkt I a, litra b (nyt) 

[Ia. anser det for uacceptabelt,] 

b) at der ikke er tale om anvendelse af nogen som helst form for folkeafstemning, hvad 
enten den vedrører et forslag eller afskaffelse af regler, skal give en vejledende 
meningstilkendegivelse eller skal stadfæste regler, 

 Or. it 

 

Ændringsforslag af Francesco Enrico Speroni 

Ændringsforslag 99 
 

Punkt I a, litra c (nyt) 

[Ia. anser det for uacceptabelt,] 

c) at anvendelsen af nærhedsprincippet - som man uden held har søgt at gøre attraktivt 
med systemet til tidlig varsel fra de nationale parlamenters side - sammen med den 
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sjældnere anvendelse af enstemmige afgørelser giver Unionen mulighed for at berøve 
staterne deres suverænitet og bemægtige sig deres lovgivningsbeføjelser, 

 Or. it 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 100 
Punkt - 1 (nyt) 

-1. vurderer forfatningstraktaten som en milepæl i den europæiske integrationsproces og 
glæder sig over, at denne ikke alene blev forberedt af en regeringskonference, men navnlig 
af et konvent, hvis møder var offentlige, og under bred medvirken af civilsamfundet; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 101 
Punkt -1 a (nyt) 

-1a. konstaterer, at der med de nye rammer om Den Europæiske Unions virke, der 
udstikkes ved denne forfatningstraktat, skabes et fremtidsorienteret grundlag for den 
europæiske integration; 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 102 
Punkt 1-5 

Den Alternative Vision for Demokratiernes Europa 
 
1. MERE DEMOKRATI 
 
I alle EU-lande vedtages lovene af de folkevalgte, og alle love kan ændres af de folkevalgte. 
De folkevalgte står til ansvar for vælgerne og kan skiftes ud på næste valgdag. Vi kalder det 
demokrati. 
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Alle EU-lande er demokratier. Kernen i demokrati er vælgernes ret til at have det sidste ord 
i alle anliggender. Vi kan gå til valg, få et nyt flertal og derefter en ny lov. 
 
Denne kerne skades i EU-forfatningen. Vi kan ganske vist fortsat gå til valg, men vi vil 
aldrig mere kunne stemme os til nye love på de mange områder, hvor en flertalsbeslutning i 
EU erstatter vores eget folkestyre. 
 
I EU har den ikke-folkevalgte Kommission eneret til at stille lovforslag, som embedsmænd 
og ministrene i Ministerrådet så bestemmer over. 
 
Det er kun en del af EU-love, hvor det direkte valgte EU-Parlament har medindflydelse. 
Indflydelsen svarer ikke til de folkevalgtes indflydelse i nationale parlamenter. EU-
Parlamentet vinder meget mindre indflydelse end de nationale parlamenter mister med den 
nye forfatning. 
 
EU-forfatningen giver dermed vælgerne et demokrati-tab. Hvorfor skal vi stemme for  
MINDRE DEMOKRATI?  
 
Europa fortjener bedre end den foreslåede EU forfatning. Derfor anbefaler jeg, at 
forfatningen forkastes. 
 
Jeg foreslår i stedet mere demokrati i EU: 
 
- Hvert land bevarer sin egen kommissær, som de selv udpeger og holder 

ansvarlig. 
 
- Hvert land har en stemme, der tæller lige meget i Ministerrådet, som kontrolleres fra 

det nationale parlament. 
 
- Der skal 75 % flertal til at vedtage en lov i EU.  
 
- Alle EU-love skal også behandles i og vedtages af de nationale parlamenter. 
 
- Hvert nationalt parlament har vetoret i vitale anliggender, som derefter behandles 

på næste EU-topmøde. 
 
- EU-Parlamentet og lande, der repræsenterer et flertal af de europæiske 

borgere, får vetoret i alle spørgsmål. Hvis et lovforslag blokeres, kan de 
nationale parlamenter selv lovgive på området. 

 
- Al lovgivning er offentlig og kan følges på internettet. Alle forberedende 

møder og dokumenter er åbne, med mindre 75 % har stemt for at lukke et møde 
eller et dokument. 

2. MINDRE CENTRALISME 
 
EU forfatningen indfører mange nye emner, hvor EU kan lovgive ved siden af eller i stedet 
for medlemslandene. Der vil ikke længere være væsentlige samfundsanliggender, hvor 
EU ikke kan blande sig. 
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Der indføres flertalsafgørelser på mange nye områder, hvor de nationale parlamenter 
så kan stemmes ned. 
 
Regeringscheferne får tilmed mulighed for at gå længere og ændre områder, hvor 
beslutninger i dag kræver enstemmighed til i fremtiden at kunne vedtages med 
flertalsbeslutninger, hvor lande kan stemmes ned. 
 
Regeringscheferne får også mulighed for at udvide EU's magt til nye emner, uden at 
spørge vælgerne igen. 
 
Vi ønsker EU tættere på borgerne. EU-forfatningen gør det modsatte, den 
centraliserer endnu mere meget magt i Bruxelles.  
 
Derfor anbefaler jeg, at forfatningen forkastes. 
 
Jeg foreslår i stedet mere frihed i medlemslandene, ikke mere centralisme: 
 
- Alle love får indbygget en bortfaldsdato, hvor lovene falder bort, med mindre 

de ændres eller bekræftes på ny. 
 
- De 100 000 sider eksisterende EU lovgivning gennemgås kritisk, så alle ikke-

grænseoverskridende emner sendes tilbage til medlemslandenes parlamenter. 
 
- Der indføres et reelt nærhedsprincip, hvor de nationale parlamenter vedtager 

det årlige lovkatalog og derved giver Kommissionen ret til at stille et 
lovforslag. 

 
- Alle EU-beslutninger rationaliseres til to former: love og anbefalinger. Love 

anvendes på områder, hvor medlemslandene ikke selv kan lovgive effektivt. 
Anbefalinger anvendes på alle andre områder. 

 
- Domstolen skal nøjes med at dømme i konkrete tvister og afholde sig fra at 

skabe mere integration. 
 
3. INGEN NY SUPERSTAT 
 
EU-forfatningen gør EU til en såkaldt ‘juridisk person’, der repræsenterer 
medlemslandene i forhold til resten af verden og opløser medlemslandene som selvstændige 
nationer. 
 
Enhver beslutning vedtaget af EU går forud for medlemslandenes demokratisk besluttede 
love. Selv vore grundlove må vige, hvis de er i konflikt med en beslutning fra Bruxelles. 
 
Dette centralistiske forbundsstatsprincip fastslås nu i artikel 6 i den nye forfatning, og 
medlemslandene får tilmed pligt til at forelægge alle tvivlsspørgsmål for Eurapa-
Domstolen. 
 
EU får sit eget udenrigsministerium og et fælles militær og politi. En fælles præsident og 
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en fælles udenrigsminister skal sammen med en fælles regeringschef - 
kommissionsformanden - repræsentere os over for andre lande i verden. 
 
På godt og ondt bliver de 25 medlemslande til delstater som i USA, men med mindre frihed 
til at lovgive selvstændigt end amerikanske delstater. Også derfor anbefaler jeg, at 
forfatningen forkastes. 
 
Jeg foreslår i stedet et samarbejde mellem selvstændige og frie nationer. Verden har ikke 
brug for en ny supermagt. 
 
- EU-samarbejdet ikke skal baseres på en forfatning, men på en aftale mellem 

selvstændige lande, en traktat, som hvert land kan opsige med 2 års varsel. 
 
- EU-Domstolen og EU-myndighederne skal respektere medlemslandenes egne 

forfatninger, som de fortolkes af de nationale højesteretter eller 
forfatningsdomstole. 

 
- Fælles EU-udenrigspolitik skal ikke hindre medlemslandenes egen selvstændige 

optræden internationalt. 
 
- Militær skal holdes adskilt fra det civile samarbejde i EU. 
 
- EU-præsidenten afskaffes til fordel for et praktisk formandsembede, som går 

på omgang mellem medlemslandene. 
 
4. EU SKAL RYDDES OP 
 
Vi har fortsat et budget, hvor der svindles for måske 10 % af de skatter, vi betaler til 
Bruxelles. 
 
Vi har fortsat et EU, hvor ombudsmanden, revisionsretten og Europa-Parlamentets 
budgetkontroludvalg er ude af stand til at kontrollere anvendelsen af EU-midler. 
 
Vi har en fiskeripolitik, som skader både fisk og fiskere. En landbrugspolitik, som er dyr for 
forbrugerne og skatteyderne uden at gavne landmændene. 
 
Strukturfonde, hvor midler sløses bort.  
 
Også af den grund anbefaler jeg, at forfatningen forkastes. 
 
Jeg foreslår, at der ryddes op i EU, før EU kan få mere at sige. 
 
5. FAIR FOLKEAFSTEMNING 
 
- Forfatningsudkastet sendes til folkeafstemning i alle lande samtidigt, så de 

europæiske borgere får det sidste ord over de spilleregler, der skal gælde i vores fælles 
samarbejde 

 
- Folkeafstemningerne skal være fair og fri med lige mange offentlige ressourcer til ja- 



 

PE 347.293v01-00/1-282 34/92 AM\546089DA.doc 

DA 

og nej-siden i hvert land. 
         

Hvis der stemmes nej til forfatningen i et land, nedsættes et nyt og mere repræsentativt 
konvent, som kan udarbejde forslag til mere demokratiske spilleregler, der kan forene os i 
stedet for at splitte europæerne, som EU-forfatningen gør det. 

 Or. da 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 103 
Punkt 1 

1. konkluderer, at den forfatning for Europa, som regeringskonferencen har godkendt på 
grundlag af det udkast, konventet udarbejdede, betyder et skridt af overordentlig stor 
betydning i den europæiske opbygningsproces og er udtryk for et historisk 
kompromis, som, når det er trådt i kraft, vil give direkte fordele for Europas borgere og 
lette og demokratisere Unionens funktionsmåde ved udøvelsen af dens beføjelser samt 
inddrage alle dens institutioner og medlemsstaterne, lige fra deres nationale 
regeringer og parlamenter til deres regionale og lokale myndigheder, i denne opgave; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 104 
Punkt 1 

1. konkluderer, at forfatningsudkastet er kulminationen på en stadig større tendens i 
udviklingen af de forudgående traktater til en større politisk integration og en 
styrkelse af demokratiet i det europæiske offentlige rum; det er i dette åbne og kritiske 
forum, at forfatningen lanceres med sine regler og procedurer; 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 105 
Punkt 1 

1. konkluderer, at traktaten om en forfatning for Europa (tekst udgår) udgør en væsentlig 
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forbedring i forhold til de eksisterende traktater, hvilket vil give mærkbare fordele for 
Europas borgere, for Europa-Parlamentet som deres demokratiske repræsentant og for 
EU's institutioner, (tekst udgår) 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 106 
Punkt 1 

1. erkender, at traktaten om en forfatning for Europa globalt set er et (tekst udgår) 
kompromis og udgør visse forbedringer i forhold til de eksisterende traktater, (tekst 
udgår) 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 107 
Punkt 1 

1. konkluderer, at traktaten om en forfatning for Europa (tekst udgår) er et godt 
kompromis og (tekst udgår) en væsentlig forbedring i forhold til de eksisterende 
traktater, hvilket vil give synlige fordele for Europas borgere og civilsamfund, for 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter som deres demokratiske 
repræsentanter, (tekst udgår) for medlemsstaterne, deres regioner og lokale 
myndigheder og for EU's institutioner og dermed for Unionen som helhed; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 108 
Punkt 1 

1. konkluderer, at traktaten om en forfatning for Europa (tekst udgår) er et godt 
kompromis og udgør en væsentlig forbedring i forhold til de eksisterende traktater, 
hvilket vil give mærkbare fordele for Europas borgere , for Europa-Parlamentet som 
deres demokratiske repræsentant og for EU's institutioner, men også for 
medlemsstaterne, deres regioner og lokale myndigheder og dermed for Den Europæiske 
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Union som helhed; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Sérgio Sousa Pinto 

Ændringsforslag 109 
Punkt 1 

1. konkluderer, at traktaten om en forfatning for Europa (tekst udgår) er et godt 
kompromis og udgør en væsentlig forbedring i forhold til de eksisterende traktater, 
hvilket vil give mærkbare fordele for Europas borgere , for Europa-Parlamentet som 
deres demokratiske repræsentant og for EU's institutioner, men også for 
medlemsstaterne, deres regioner og lokale myndigheder og dermed for Den Europæiske 
Union som helhed; 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 110 
Punkt 1 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 111 
Punkt 1 a (nyt) 

1a. har fuld respekt og forståelse for de borgere, der måtte mene, at denne tekst som en 
tekst, der er et resultat af et kompromis, langt fra lever op til én eller flere af deres 
legitime forhåbninger; understreger imidlertid, at en afvejning af disse legitime 
interesser med de betydelige forbedringer, som forfatningstraktaten indebærer for 
Unionen og dennes borgere, under alle omstændigheder bør føre til en global 
stillingtagen til forfatningstraktaten; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 112 
Overskrift før punkt 2 

En Europæisk Union: en landenes og borgernes union - en fælles juridisk enhed  

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 113 
Overskrift før punkt 2 

Fælles grundlæggende rettigheder og værdier   

 Or. de 

Ændringsforslag af Reinhard Rack 

Ændringsforslag 114 
Punkt 1 a (nyt)  

1a. giver i betragtning af det gode samlede resultat på ny afkald på eksplicit at gøre 
opmærksom på alle omstridte enkeltresultater; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 115 
Overskrift før punkt 2 

((tekst udgår) Øget klarhed i Den Europæiske Union 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 116 
Overskrift før punkt 2 

Forbedringer i definitionen af EU's karakter og målsætninger 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 117 
Overskrift og punkt 2 

(Punkt 2 bliver punkt 4) 

Større klarhed omkring EU's (tekst udgår) målsætninger og beføjelser 

2. mener, at forfatningsudkastet giver borgerne et mere klart indtryk af EU's (tekst udgår) 
målsætninger og dens beføjelser i forholdet til medlemsstaterne, navnlig fordi: 

 a) det komplicerede sæt af EU-traktater erstattes af forfatningen, som er en samlet, 
mere letlæselig tekst, der klart redegør for EU's mål og beføjelser samt disse 
beføjelsers grænser 

 b) EU's dobbelte legitimitet stadfæstes, idet det gøres klart, at den er en union af 
stater og borgere (tekst udgår) 

 c) EU's værdier og målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed i 
forholdet til medlemsstaterne, defineres klart med respekt for de respektive 
beføjelser, som afklares og defineres bedre 

 d) der ikke længere sondres mellem "Europæisk Fællesskab" og (tekst udgår) 
"Europæisk Union", som er en forvirrende overlappende struktur; nu bliver Den 
Europæiske Union én enkelt enhed med status som juridisk person 

 e) EU's retsakter forenkles og deres terminologi gøres klarere: europæiske love og 
europæiske rammelove erstatter de nuværende utallige retsaktstyper som f.eks. 
direktiver, forordninger, afgørelser, rammeafgørelser, og der anvendes et 
ordforråd, der i højere grad beskriver virkeligheden 

 f) der garanteres fuld respekt for medlemsstaternes og de lokale og regionale 
myndigheders beføjelser: Unionens motto bliver "Forenet i mangfoldighed", det 
stadfæstes, at medlemsstaterne er lige over for forfatningen, respekten for 
medlemsstaternes nationale identitet, (tekst udgår) grundlæggende politiske og 
forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre, stadfæstes, 
princippet om kompetencetildeling (ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, 
som medlemsstaterne har tildelt den) fastslås, nærhedsprincippet (hvorefter 
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Unionen kun handler, hvis målene for handlingen ikke tilstrækkelig effektivt 
kan opfyldes af medlemsstaterne) stadfæstes, proportionalitetsprincippet 
(hvorefter Unionen kun skal handle, når det er strengt nødvendigt for at nå 
forfatningens mål) stadfæstes, medlemsstaternes og de lokale og regionale 
myndigheders deltagelse i EU's system for beslutningstagning stadfæstes, og 
territorial samhørighed nævnes blandt Unionens mål 

 g) Den Europæiske Unions symboler stadfæstes, således at borgerne i højere grad 
føler et tilhørsforhold hertil: flaget med en cirkel bestående af tolv stjerner på 
blå baggrund, hymnen, der er hentet fra "Ode til Glæden" i Ludwig van 
Beethovens niende symfoni, mottoet "Forenet i mangfoldighed", euroen som 
fælles mønt og Europa-dagen, der den 9. maj fejres overalt i Unionen; 

 (tekst udgår) 

 Or. it 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 118 
Punkt 2 

2. konstaterer med tilfredshed, at forfatningsudkastet giver borgerne et mere klart indtryk 
af EU's karakter og målsætninger og af forholdet mellem EU og medlemsstaterne: 

 a) det komplicerede sæt af EU-traktater vil blive erstattet af et enkelt, mere 
letlæseligt dokument, der klart redegør for EU's mål og beføjelser samt disse 
beføjelsers grænser 

 b) EU's dobbelte legitimitet som en union af stater og borgere fremhæves 

 c) EU's værdier og målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed og 
dets forbindelser med medlemsstaterne, vil blive klart defineret og sikre, at EU's 
politikker fokuserer på borgernes behov 

 d) sammenblandingen af "Europæisk Fællesskab" og "Europæisk Union" vil høre 
op, eftersom Den Europæiske Union vil blive én enkelt retlig enhed (tekst udgår) 

 e) EU's retsinstrumenter og deres terminologi vil blive forenklet, og jargonen vil 
blive erstattet af mere forståelige betegnelser (f.eks. vil EU-forordninger fremover 
hedde europæiske love og EU-direktiver vil hedde europæiske rammelove) under 
anvendelse af et ordforråd, der i højere grad beskriver virkeligheden 

 f) (tekst udgår) princippet om at være "forenet i mangfoldighed", forpligtelsen til at 
respektere medlemsstaternes lighed (tekst udgår) samt deres nationale identitet, 
som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og 
forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre, og 
princippet om kompetencetildeling (tekst udgår), nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet fremhæves 
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 g) anerkendelsen af Unionens symboler vil øge borgernes bevidsthed om EU's 
institutioner og deres virksomhed 

 h) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne giver borgerne grund til 
at forvente, at de vil modtage hjælp fra alle dele af EU, hvis de udsættes for et 
terrorangreb eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 119 
Punkt 2, indledning 

2. konstaterer med tilfredshed, at borgernes individuelle rettigheder styrkes, og værdierne 
og målene defineres i forfatningen: 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 120 
Punkt 2, indledning 

2. konstaterer med tilfredshed, at forfatningsudkastet giver borgerne en skarpere 
definition af Unionens mission og et klarere indtryk af dens karakter og målsætninger 
og af forholdet mellem EU og medlemsstaterne, og navnlig at: 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 121 
Punkt 2, indledning 

2. konstaterer med tilfredshed, at udkastet til forfatningstraktat giver borgerne et mere 
klart indtryk af EU's karakter og målsætninger og af forholdet mellem EU og 
medlemsstaterne: 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ændringsforslag 122 
Punkt 2, indledning 

2. erkender, at forfatningsudkastet giver borgerne et vist indtryk af EU's karakter og 
målsætninger og af forholdet mellem EU og medlemsstaterne: 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 123 
Punkt 2, litra a 

a) det komplicerede sæt af EU-traktater vil blive erstattet af et enkelt og letlæseligt 
dokument, der klart redegør for EU's mål og beføjelser samt dens politikinstrumenter 
og institutioner 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 124 
Punkt 2, litra a 

a) det komplicerede sæt af EU-traktater vil blive erstattet af et enkelt, mere letlæseligt 
dokument, der klart redegør for EU's mål og beføjelser samt disse beføjelsers grænser, 
samtidig med at fællesskabsrettens forrang gøres helt klar 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 125 
Punkt 2, litra a a (nyt) 

aa) chartret om grundlæggende rettigheder som hjørnesten i det fælles værdisæt er i fuldt 
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omfang medtaget i forfatningen og har dermed bindende virkning 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 126 
Punkt 2, litra b 

udgår 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 127 
Punkt 2, litra b 

b) EU's dobbelte legitimitet som en union af stater og borgere fremhæves under 
overholdelse af de grundlæggende demokratiske regler, der er baseret på accept af 
princippet om flertalsafgørelser 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Riccardo Ventre 

Ændringsforslag 128 
Punkt 2, litra b 

b) EU's (tekst udgår) legitimitet som en union af borgere, lokal- og regionalsamfund og 
 stater fremhæves 

 Or. it 
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Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 129 
Punkt 2, litra b 

b) anerkendelsen af EU's dobbelte legitimitet som en union af stater og borgere bevirker, 
at denne spiller den altafgørende rolle i den europæiske integration 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 130 
Punkt 2, litra b a (nyt) 

ba) enkeltpersoners adgang til EU's Domstol inden for rammerne af EU-retten udvides 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ændringsforslag 131 
Punkt 2, litra c 

c) de værdier og (tekst udgår) principper, der styrer dets virksomhed og dets forbindelser 
med medlemsstaterne, vil blive klart defineret (tekst udgår) 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 132 
Punkt 2, litra c 

c) EU's værdier og målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed og dets 
forbindelser med medlemsstaterne, vil blive klart defineret med en meget fremadrettet 
terminologi, der passer til de nye samfundsforhold, og sikre, at EU's politikker 
fokuserer på borgernes behov 

 Or. es 
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Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 133 
Punkt 2, litra c 

c) EU's værdier og målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed og dets 
forbindelser med medlemsstaterne, vil blive klart defineret, uden at der derved vil ske 
indgreb i medlemsstaternes grundlæggende suverænitet og tilsidesættelse af Europas 
historiske og åndelige rødder, og sikre, at EU's politikker fokuserer på borgernes behov 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 134 
Punkt 2, litra c 

c) EU's værdier og målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed og dets 
forbindelser med medlemsstaterne, vil være klart defineret og resulterer i, at EU's 
politikker fokuserer på fremskridt og borgernes velstand 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 135 
Punkt 2, litra d 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 136 
Punkt 2, litra d 

d) den forvirrende overlappende struktur med et "Europæisk Fællesskab" og en 
"Europæisk Union" vil blive erstattet af én enkelt (tekst udgår) enhed, og Unionen vil 
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få status som én selvstændig juridisk person 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 137 
Punkt 2, litra d 

d) den forvirrende overlappende struktur med et "Europæisk Fællesskab" og en 
"Europæisk Union" vil blive erstattet af en enkelt retlig enhed og struktur, selv om 
fællesskabsmetoden ikke finder anvendelse på alle afgørelser, 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 138 
Punkt 2, litra e 

e) en ny kompetencefordeling mellem landene og Unionen og en mere gennemskuelig 
og effektiv beslutningsproces vil føre til en forenkling, hvad angår retsinstrumenter og 
deres bindende karakter (f.eks. vil EU-forordninger fremover hedde europæiske love 
og EU-direktiver vil hedde europæiske rammelove) (tekst udgår); 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 139 
Punkt 2, litra e 

e) EU's retsinstrumenter og deres terminologi vil blive forenklet og lettere at forstå for 
den almindelige borger 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 140 
Punkt 2, litra e 

e) EU's retsinstrumenter og deres terminologi vil blive forenklet, og jargonen vil blive 
erstattet af mere forståelige betegnelser (tekst udgår) under anvendelse af et ordforråd, 
der i højere grad beskriver virkeligheden 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 141 
Punkt 2, litra f 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 142 
Punkt 2, litra f 

udgår 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 143 
Punkt 2, litra f 

f) alle de faktorer, der sikrer, at Unionen aldrig vil blive til en centraliseret almægtig 
superstat, herunder 

 -  den grundlæggende lighed mellem medlemsstaterne inden for Unionens 
rammer og med hensyn til deres deltagelse i beslutningsprocessen 

 -  respekt for medlemsstaternes nationale identitet, som den kommer til udtryk i 
deres politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt selvstyre 
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 -  princippet om kompetencetildeling (ifølge hvilket Unionen kun har de 
beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den), nærhedsprincippet (ifølge 
hvilket Unionen på områder, hvor den ikke har enebeføjelse, kun handler, når 
en målsætning ikke kan nås bedre på et lavere plan af medlemsstaterne, 
regionerne eller lokale myndigheder) og proportionalitetsprincippet (ifølge 
hvilket formen og indholdet af Unionens handlinger ikke må gå videre end 
nødvendigt for at nå forfatningens specifikke mål) 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 144 
Punkt 2, litra f 

f) i henhold til beskrivelsen af landenes og Unionens beføjelser respekterer 
beslutningscentrene i fællesskab proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet og 
håndhæver dermed princippet om, at Europas lande og befolkninger skal være 
"forenet i mangfoldighed"; samtidig sikrer forfatningen med sin mere normative 
tilgang til den politiske beslutningsproces, at medlemsstaterne stilles lige; 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 145 
Punkt 2, litra f 

f) der sker så stor fremhævelse af decentralisering som et i konceptet "forenet i 
mangfoldighed" iboende aspekt, forpligtelsen til at respektere medlemsstaternes lighed 
over for forfatningen samt deres nationale identitet og interne forfatningsmæssige 
strukturer, medlemsstaternes tildeling af beføjelser til Unionen, nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet og medlemsstaternes centrale rolle i EU's system for 
beslutningstagning  

 Or. en 
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 146 
Punkt 2, litra f 

f) fremhævelsen af princippet om at være "forenet i mangfoldighed", forpligtelsen til at 
respektere medlemsstaternes lighed over for forfatningen samt deres nationale identitet, 
som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre, princippet om kompetencetildeling 
(ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den), 
nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og medlemsstaternes deltagelse i EU's 
system for beslutningstagning, navnlig deres centrale rolle i tilfælde af 
forfatningsændringer med kompetenceforskydninger til fordel for Unionen, 
garanterer, at EU aldrig vil blive en centraliseret, almægtig "superstat" 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Marie-Line §d 

Ændringsforslag 147 
Punkt 2, litra f 

f) fremhævelsen af princippet om at være "forenet i mangfoldighed", forpligtelsen til at 
respektere medlemsstaternes lighed over for forfatningen samt deres nationale identitet, 
som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre, princippet om kompetencetildeling 
(ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den), 
nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og medlemsstaternes deltagelse i EU's 
system for beslutningstagning garanterer en korrekt tilpasning og gennemførelse af 
retsreglerne, der er anerkendt og accepteret i fællesskab 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 148 
Punkt 2, litra f 

f) fremhævelsen af princippet om at være "forenet i mangfoldighed" og af forpligtelsen til 
at respektere medlemsstaternes lighed og deres nationale identitet samt fastlæggelsen af 
princippet om kompetencetildeling (ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, som 
medlemsstaterne har tildelt den), nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og af 
bestemmelsen om medlemsstaternes deltagelse i EU's system for beslutningstagning 
garanterer, at EU aldrig vil blive en centraliseret, almægtig "superstat"  
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 149 
Punkt 2, litra f 

f) fremhævelsen af princippet om at være "forenet i mangfoldighed", forpligtelsen til at 
respektere medlemsstaternes lighed over for forfatningen samt deres nationale identitet, 
som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre, princippet om kompetencetildeling 
(ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den), 
nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og medlemsstaternes deltagelse i EU's 
system for beslutningstagning garanterer, at EU aldrig vil blive en centraliseret, 
almægtig "superstat", men vil bevæge sig i en føderal retning, hvor der skabes et 
samspil mellem på den ene side de eksisterende nationalstater og deres politiske 
strukturer og på den anden side en europæisk interesse og et unionsborgerskab  

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 150 
Punkt 2, litra g 

udgår 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 151 
Punkt 2, litra g 

g) medtagelsen af Unionens symboler i forfatningen vil øge borgernes bevidsthed om 
EU's institutioner og deres virksomhed 

 Or. de 
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DA 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 152 
Punkt 2, litra g 

g) anerkendelsen af Unionens symboler vil øge bevidstheden om EU's institutioner og 
deres virksomhed 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 153 
Punkt 2, litra h 

h) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne (som måske ville være bedre, 
hvis den udvidedes til også at omfatte militære angreb mod medlemsstaterne og 
beskyttelse af medlemsstaternes territoriale integritet) giver borgerne grund til at 
forvente, at de vil modtage hjælp fra alle dele af EU, hvis de udsættes for et 
terrorangreb eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 154 
Punkt 2, litra h 

h) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne giver borgerne grund til at 
forvente, at de uden forskel vil modtage hjælp fra alle dele af EU, hvis de udsættes for 
et terrorangreb eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe 

 Or. fr 
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 DA 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 155 
Punkt 2, litra h a (nyt) 

ha)  økonomisk, social og territorial samhørighed som princip, mål og politikområde 
bekræftes - hvilket får særlig betydning i en udvidet Europæisk Union - og 
garanterer, at der fortsat sættes tilstrækkelige midler ind for at opnå og konsolidere 
denne samhørighed i og mellem alle medlemsstaterne; 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 156 
Punkt 2, litra h a (nyt) 

ha) Europa-Parlamentet vil blive styrket og de nationale parlamenter inddraget i 
fastlæggelsen af politikker; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 157 
Punkt 2 a (nyt) 

2a. beklager, at traktaten om en forfatning er til hinder for, at det sociale Europa kan 
virkeliggøres i fuldt omfang; beklager, at denne traktat hindrer, at der kan fastsættes 
sociale normer, bl.a. en europæisk mindsteløn; understreger, at disse elementer er 
afgørende for at opnå borgernes fulde støtte til den europæiske integrationsproces; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 158 
Overskrift før punkt 3 

EU's handleevne og styrkelse af EU's rolle i verden   
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 Or. de 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 159 
Overskrift før punkt 3 

En mere synlig og effektiv beslutningsproces 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 160 
Overskrift før punkt 3 

Mere synlige og effektive beslutninger 

 Or. pt 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 161 
Overskrift før punkt 3 

Øget effektivitet i Den Europæiske Union 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 162 
Overskrift før punkt 3 

Forbedringer af EU's ydeevne og effektivitet 

 Or. en 
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 DA 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ændringsforslag 163 
Punkt 3, indledning 

udgår 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 164 
Punkt 3, indledning 

3. konstaterer med tilfredshed, at Unionens institutioner efter forfatningstraktatens 
ikrafttræden vil kunne udføre deres opgaver mere effektivt som følge af følgende 
forbedringer: 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 165 
Punkt 3, indledning 

3. konstaterer med tilfredshed, at Unionens institutioner efter forfatningens ikrafttræden 
vil kunne udføre deres opgaver mere rationelt og effektivt som følge af følgende 
forbedringer: 

 Or. en 

 
 
 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 166 
Overskrift og punkt 3 

(Punkt 3 bliver punkt 5) 

En mere effektiv Union 
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3. mener, at Unionens institutioner efter forfatningens ikrafttræden vil kunne udføre deres 
opgaver mere effektivt, navnlig fordi: 

 a) der sker en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor regeringerne i Rådet vil 
træffe afgørelse med kvalificeret flertal i stedet for med enstemmighed, for at EU 
med 25 medlemsstater skal kunne fungere uden at blive lammet i 
afstemningsfasen 

 b) der indføres en funktion som "EU-udenrigsminister" med beføjelse til at tale på 
Den Europæiske Unions vegne i international sammenhæng og lede Unionens 
udenrigspolitik; vedkommende er samtidig næstformand i Europa-
Kommissionen og udnævnt af regeringerne i Rådet samt i sin egenskab af 
kommissionsmedlem ansvarlig over for Europa-Parlamentet 

 c) Den Europæiske Unions muligheder for at sikre sig fælles instrumenter på det 
forsvarspolitiske område øges 

 d) Det Europæiske Råd får et mere stabilt formandskab, hvor alle 25 
medlemslande efter tur har hvervet i to et halvt år i stedet for det nuværende 
halve år 

 e) Den Europæiske Union får status som juridisk person - hvilket kun Det 
Europæiske Fællesskab hidtil har haft - og derved får (tekst udgår) mulighed for 
at handle på internationalt plan og være part i internationale aftaler 

 f) Europa-Kommissionen ikke længere vil være sammensat af en kommissær pr. 
medlemsstat, men reduceres til at have 20 medlemmer 

 g) der sker en begrænsning af antallet af EU-retsinstrumenter og (tekst udgår) 
procedurer til vedtagelse heraf; sondringen mellem lovgivnings- og 
gennemførelsesinstrumenter gøres tydeligere 

 h) EU's virksomhed inden for retlige og indre anliggender bliver mere effektiv, fordi 
lovgivningsproceduren kommer til at dække hele området, Europa-Parlamentet 
inddrages fuldt ud og der i Rådet træffes afgørelse med kvalificeret flertal, 
således at det bliver muligt at gennemføre en rigtig "retsunion" 

 i) indvandrings- og asylpolitikken bliver en fuldgyldig politik for Den Europæiske 
Union, der også vil kunne fremme aktioner til integrering af 
tredjelandsstatsborgere og sikre en retfærdig ansvarsfordeling mellem 
medlemsstaterne takket være indføjelse af specifikke bestemmelser i 
forfatningen 

 j) der gives grupper af stater mulighed for selv at arbejde stærkere sammen om 
visse politikker, når ikke alle medlemsstater er villige hertil; 

 Or. it 
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 DA 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 167 
Punkt 3 

3. konstaterer med tilfredshed, at Unionens institutioner efter forfatningens ikrafttræden 
vil kunne udføre deres opgaver mere effektivt som følge af følgende forbedringer: 

 a) der vil ske en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor der træffes afgørelse 
med kvalificeret flertal frem for med enstemmighed, hvilket er en afgørende 
forudsætning for at undgå handlingslammelse i et EU med 25 eller flere 
medlemsstater 

 b) det halvårlige roterende formandskab for Europæisk Råd vil blive erstattet af et 
formandskab, der har hvervet i to et halvt år 

 c) Kommissionens størrelse vil blive reduceret 

 d) den nye EU-udenrigsminister vil have beføjelse til at tale på Unionens vegne på 
de områder, hvor denne har en fælles holdning 

 e) det forhold, at Den Europæiske Union vil få status som juridisk person, vil give 
den bedre mulighed for at handle på internationalt plan og være part i 
internationale aftaler 

 f) EU's muligheder for at udvikle fælles strukturer på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område forbedres, hvorved Unionens evne til at fremme freden 
i verden vil blive styrket 

 g) der vil være et mere begrænset sæt af EU-retsinstrumenter og et mere begrænset 
antal procedurer til vedtagelse heraf; sondringen mellem lovgivnings- og 
gennemførelsesinstrumenter vil blive gjort tydeligere 

 h) EU's virksomhed inden for retlige og indre anliggender vil få mere effektive 
procedurer, hvilket giver grund til forvente håndgribelige fremskridt på områderne 
sikkerhed og indvandring 

 i) i en række andre tilfælde vil det blive lettere at (tekst udgår) anvende den 
succesrige fællesskabsmetode, så snart der er en fælles politisk vilje hertil  

 j) der vil være mere plads til fleksible arrangementer i tilfælde af, at ikke alle 
medlemsstater er villige eller i stand til at gå videre med visse politikker på 
samme tid; 

 Or. en 

 
 



 

PE 347.293v01-00/1-282 56/92 AM\546089DA.doc 

DA 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ændringsforslag 168 
Punkt 3, litra a 

a) der vil ske en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor der træffes afgørelse med 
kvalificeret flertal frem for med enstemmighed, hvilket er en afgørende forudsætning 
for at undgå handlingslammelse i et EU med 25 eller flere medlemsstater; den 
manglende overgang til kvalificeret flertal i forbindelse med sociale og skattemæssige 
spørgsmål er således symptomatisk for den manglende vilje til at opnå fremskridt på 
disse områder, der dog er så vigtige for sammenhængen og velfærden i Unionen 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 169 
Punkt 3, litra a 

a) der vil ske en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor der træffes afgørelse med 
kvalificeret flertal frem for med enstemmighed, hvilket er en afgørende forudsætning 
for at undgå handlingslammelse i et EU med 25 eller flere medlemsstater og samtidig 
gøre såvel uddybning som udvidelse til virkelighed  

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 170 
Punkt 3, litra a a (nyt) 

aa)  beklager, at forfatningstraktaten ikke muliggør nogen fremskridt på skatteområdet, 
og at enstemmighedsreglen er blevet bibeholdt, også når det gælder bekæmpelse af 
skattesvig, i modsætning til hvad man var nået frem til i konventet  

 Or. fr 
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Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 171 
Punkt 3, litra b 

udgår 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 172 
Punkt 3, litra b 

b) det halvårlige roterende formandskab for Europæisk Råd vil blive erstattet af et 
formandskab, der har hvervet i to et halvt år, hvilket vil sikre øget kontinuitet i 
politikkerne 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Reinhard Rack 

Ændringsforslag 173 
Punkt 3, litra c 

udgår 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 174 
Punkt 3, litra c 

c) Kommissionens størrelse vil blive reduceret på grundlag af en ordning med ligelig 
rotation mellem medlemsstaterne 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 175 
Punkt 3, litra c 

c) Kommissionens størrelse vil blive reduceret, således at den bliver mere effektiv 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling 

Ændringsforslag 176 
Punkt 3, litra c 

c) antallet af kommissionsmedlemmer nedsættes 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 177 
Punkt 3, litra c 

c) Kommissionens størrelse vil blive reduceret fra 2014 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 178 
Punkt 3, litra d 

d) der vil ved en sammensmeltning af de to poster, der i dag kan give anledning til 
overlapninger og forvirring, (tekst udgår) blive udnævnt en EU-udenrigsminister med 
beføjelse til at tale på Unionens vegne på de områder, hvor den har en fælles holdning, 
hvilket kombineret med det forhold, at Unionen får status som juridisk person, i høj 
grad vil øge Unionens synlighed som aktør på den internationale scene 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 179 
Punkt 3, litra d 

d) de to poster som henholdsvis EU's højtstående repræsentant for udenrigspolitik og 
kommissær for eksterne forbindelser, der tidligere har medført overlapninger og 
forvirring, vil blive smeltet sammen til en enkelt "EU-udenrigsminister" med beføjelse 
til at tale på Unionens vegne på de områder, hvor den har en fælles holdning, hvilket 
bidrager til at udforme EU som en vigtig global magtfaktor, der er i stand til at handle 
internationalt for at nå de mål, der er fastsat i forfatningen, herunder at bevare 
freden, forhindre konflikter og styrke sikkerheden i overensstemmelse med De 
Forenede Nationers pagt, fremme udviklingen og udrydde fattigdommen samt 
fremme et system, der bygger på multilateralt samarbejde  

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 180 
Punkt 3, litra d 

d) der vil blive udnævnt en EU-udenrigsminister, som vil have beføjelse til at tale på 
Unionens vegne i anliggender vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
være en af Kommissionens næstformænd, være formand for Rådet for 
Udenrigsanliggender og lede en ny tjeneste oprettet af Kommissionen og Rådet i 
fællesskab 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 181 
Punkt 3, litra d 

d) de to poster som henholdsvis EU's højtstående repræsentant for udenrigspolitik og 
kommissær for eksterne forbindelser, der tidligere har medført overlapninger og 
forvirring, vil blive smeltet sammen til en enkelt "EU-udenrigsminister" med beføjelse 
til at tale på Unionens vegne på de områder, hvor den har en fælles holdning; ved 
udførelsen af sine opgaver bistås EU-udenrigsministeren af en europæisk 
udenrigstjeneste 
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 Or. de 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 182 
Punkt 3, litra e 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 183 
Punkt 3, litra e 

e) den status som juridisk person, som Det Europæiske Fællesskab hidtil har haft, vil blive 
overdraget til Den Europæiske Union, som derved får bedre mulighed for at handle på 
internationalt plan, være part i internationale aftaler og således bidrage til at fremme 
multilateralisme og en ny verdensorden; 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 184 
Punkt 3, litra e a (nyt) 

ea) Unionens optræden udadtil underlægges ved forfatningen eksplicit en forpligtelse til 
at bevare freden og overholde folkeretten 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 185 
Punkt 3, litra g 

udgår 
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 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 186 
Punkt 3, litra h 

h) EU's virksomhed inden for retlige og indre anliggender vil få mere effektive procedurer, 
hvilket giver grund til forvente håndgribelige fremskridt på områderne retlige 
anliggender, sikkerhed og indvandring 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 187 
Punkt 3, litra i 

i) i en række andre tilfælde gøres det lettere at træffe beslutning om at anvende (tekst 
udgår) fællesskabsmetoden 

 Or. pt 

 
 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 188 
Punkt 3, litra j 

udgår 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ændringsforslag 189 
Punkt 3, litra j 

udgår 
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 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ændringsforslag 190 
Punkt 3, litra j a (nyt) 

ja. ordningen med forstærket samarbejde, hvis effektivitet bør ses i lyset af de strenge 
bestemmelser for iværksættelsen af et sådant samarbejde (Kommissionens mulighed 
for at blokere og Rådets beføjelse til at træffe endelig afgørelse) og af, hvorvidt dette 
vil indebære reelle fordele for den europæiske integration; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 191 
Punkt 3, litra j a (nyt) 

ja) der vil ske en forhøjelse af det antal områder, hvorpå Rådet og Europa-Parlamentet 
træffer afgørelse ved kvalificeret flertal, hvorved demokratiet vil blive styrket; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ændringsforslag 192 
Punkt 3 a, indledning (ny) 

3a. konstaterer, at udkastet til forfatningstraktat indebærer visse fremskridt, som vil sætte 
EU-institutionerne i stand til at udføre deres opgaver mere effektivt, men som ikke 
desto mindre bør nuanceres: 

 Or. fr 
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 DA 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 193 
Punkt 3 a (nyt) 

3a.  beklager, at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse fortsat er underlagt den 
 generelle konkurrenceret; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 194 
Punkt 3 b (nyt) 

3b. beklager, at procedurerne for revision af traktaten om en forfatning for Europa er 
kalkeret efter de gældende procedurer fra de foregående traktater (Nice, Amsterdam 
etc.); beklager navnlig, at en revision af Unionens interne politikker og aktioner kun 
er mulig efter en enstemmig afgørelse fra Det Europæiske Råd og efterfølgende 
ratifikation af denne afgørelse i hver enkelt medlemsstat; dette vil gøre ændringer af 
EU's politikker, bl.a. med henblik på at styrke harmoniseringen af reglerne på det 
social- og arbejdsmarkedsmæssige samt skattemæssige område, meget hypotetiske; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 195 
Overskrift før punkt 4 

Flere borgerrettigheder og øget demokrati 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 196 
Overskrift før punkt 4 

Forbedringer i form af øget demokratisk ansvarlighed og flere borgerrettigheder  
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling 

Ændringsforslag 197 
Overskrift før punkt 4 

Forbedringer i form af øget demokratisk legitimitet 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 198 
Overskrift før punkt 4 

Forbedring af demokratiets kvalitet 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 199 
Overskrift før punkt 4 

Europæisk demokrati   

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 200 
Punkt 4 

(Punkt 4 og 5 slås sammen, idet der begyndes med punkt 5, litra a), b) og d) som ændret, og 
idet punkt 5, litra c), udgår. Der fortsættes herefter med punkt 4, litra a)-i) som ændret) 

4. konstaterer med tilfredshed, at borgernes individuelle rettigheder styrkes, og at 
borgerne får bedre kontrol med Unionens virksomhed i kraft af en øget demokratisk 
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ansvarlighed på grund af følgende forbedringer: 

 a) inkorporeringen i forfatningen af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder betyder, at alle bestemmelser i EU-love og alle 
foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner eller bygger på EU-love, skal 
respektere disse grundlæggende rettigheder 

 b) bestemmelsen om det europæiske borgerinitiativ og andre nye bestemmelser vil 
gøre det lettere for borgere og repræsentative organisationer at deltage i 
Unionens drøftelser 

 c) enkeltpersoner vil få bedre muligheder for at forsvare deres rettigheder ved 
europæiske domstole  

 d) alle EU-retsakter skal kontrolleres af de nationale parlamentet forud for 
vedtagelsen og skal, med nogle få undtagelser, godkendes af både de nationale 
regeringer (i EU's Ministerråd) og af det direkte valgte Europa-Parlament - hvilket 
er en grad af parlamentarisk kontrol, som ikke findes inden for nogen anden 
tilsvarende struktur 

 e) de nationale parlamenter vil modtage alle EU-lovforslag i god tid, således at de 
kan drøfte dem med deres ministre forud for rådsmøderne, og de vil også få ret til 
at gøre indsigelse mod lovgivningsforslag, hvis de mener, at de griber ind i deres 
egne rettigheder 

 f) Europa-Parlamentet vil på lige fod med Rådet træffe afgørelse om størstedelen af 
EU's lovgivning 

 g) Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet, hvorved der skabes 
en forbindelse til resultaterne af Europa-valget 

 h) udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med samtykke fra 
Kommissionens formand, skal stå til ansvar over for både Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Råd 

 i) ifølge en ny procedure vil Europa-Parlamentet få fulde budgetbeføjelser, hvorved 
en betydelig del af budgettet, de såkaldte "obligatoriske udgifter", ikke længere 
vil være undtaget fra fuld demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentet side 

 j) Kommissionens udøvelse af delegerede lovgivnings- og gennemførelsesbeføjelser 
vil blive underlagt et nyt system med fælles overvågning fra Europa-Parlamentets 
og Rådets side, hvorved de begge får mulighed for at tilbagekalde 
kommissionsafgørelser, som de anfægter 

 k) Rådets samlinger skal være offentlige, når det behandler lovgivning 

 l) med hensyn til fremtidige forfatningsrevisioner vil også Europa-Parlamentet have 
beføjelse til at fremlægge forslag, og alle revisionsforslag skal behandles af et 
konvent, medmindre det vedtages, at det ikke er nødvendigt, hvilket kræver 
Parlamentets samtykke; 
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 201 
Punkt 4 

(Punkt 4 bliver punkt 3) 
 
4. mener, at borgerne får bedre kontrol med EU's virksomhed i kraft af en klarere 

demokratisk ansvarlighed for institutionerne, navnlig fordi: 
 
 a) de nationale parlamenter og, via Regionsudvalget, de lokale og regionale 

myndigheder vil modtage alle EU-lovforslag i god tid, således at de kan drøfte 
dem med deres ministre forud for rådsmøderne, og således at de får lejlighed til 
at underkaste dem en forhåndskontrol, og de vil også få ret til at gøre indsigelse 
mod lovgivningsforslag, hvis de mener, at de falder uden for EU's 
kompetenceområde 

 
 b) alle EU-retsakter, om end med en række undtagelser, skal godkendes af både de 

nationale regeringer (i EU's Ministerråd) og det af borgerne direkte valgte 
Europa-Parlament - hvilket er en enestående grad af parlamentarisk kontrol, som 
ikke findes inden for nogen anden supranational organisation 

 
 c) Europa-Parlamentet på lige fod med Rådet vil træffe afgørelse om størstedelen af 

EU's lovgivning 
 
 d) Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet under hensyn til 

resultatet af Europa-valget og dermed til den politiske overbevisning hos 
flertallet af borgerne i Den Europæiske Union 

 
 e) udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med samtykke fra 

Kommissionens formand, skal stå til ansvar over for både Europa-Parlamentet, 
dvs. borgerne, og Det Europæiske Råd, dvs. regeringerne 

 
 f) (tekst udgår) Europa-Parlamentet sammen med Rådet vil kunne træffe afgørelse 

om alle EU-udgifter (og ikke kun en (tekst udgår) del heraf, de såkaldte 
"obligatoriske udgifter", således som det i øjeblikket er tilfældet), som dermed i 
fuldt omfang vil være underlagt (tekst udgår) demokratisk kontrol 

 
 g) udgår 
 
 h) Rådets samlinger skal være offentlige, når det behandler og vedtager EU-love 
 
 i) (tekst udgår) også Europa-Parlamentet vil have beføjelse til at fremlægge forslag 

til fremtidige forfatningsrevisioner, som vil blive behandlet af et konvent 
bestående af repræsentanter for Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, 
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regeringerne og Kommissionen helt lig de konventer, der med held udarbejdede 
chartret om grundlæggende rettigheder og udkastet til en forfatning for 
Europa; 

 Or. it 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 202 
Punkt 4, indledning 

4. finder, at nedenstående ændringer kun i meget ringe omfang sikrer en forbedring af 
borgernes demokratiske kontrol med EU's virksomhed: 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 203 
Punkt 4, indledning 

(Vedtages dette ændringsforslag, bortfalder punkt 5 sammen med overskriften "Forbedringer 
med hensyn til borgernes rettigheder") 

4. glæder sig over, at borgerne får bedre kontrol med EU's virksomhed i kraft af en øget 
demokratisk ansvarlighed, og konstaterer med tilfredshed, at borgernes individuelle 
rettigheder vil blive styrket, bl.a. på grund af følgende forbedringer: 

 Or. nl 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 204 
Punkt 4, litra a 

udgår 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ændringsforslag 205 
Punkt 4, litra a 

a) alle EU-retsakter skal kontrolleres af de nationale parlamentet forud for vedtagelsen og 
skal, når bortses fra de talrige undtagelser, som er bevaret, godkendes af både de 
nationale regeringer (i EU's Ministerråd) og af det direkte valgte Europa-Parlament - 
hvilket er en grad af parlamentarisk kontrol, som ikke findes inden for nogen anden 
tilsvarende struktur 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 206 
Punkt 4, litra a 

a) alle EU-retsakter skal kontrolleres af de nationale parlamentet forud for vedtagelsen og 
skal, med nogle få undtagelser, godkendes af både de nationale regeringer (i EU's 
Ministerråd) og af det direkte valgte Europa-Parlament - hvilket er en grad af 
parlamentarisk kontrol, som ikke findes inden for nogen anden overstatslig struktur 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 207 
Punkt 4, litra b 

b) de nationale parlamenter vil modtage alle EU-lovforslag i god tid, således at de kan 
drøfte dem, inden de vedtages, og de vil også få ret til at gøre indsigelse mod 
lovgivningsforslag, hvis de mener, at de falder uden for EU's kompetenceområde 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 208 
Punkt 4, litra b a (nyt) 

ba) det understreges, hvor vigtig den regionale og lokale virkelighed i Den Europæiske 
Union er, idet der sker en konsolidering af de regler, hvorefter regionerne deltager i 
hver enkelt stats delegation til Rådet, og der i protokollen om nærhedsprincippet tages 
hensyn til den regionale dimension ved anvendelsen af dette princip, samt ved 
styrkelse af Regionsudvalget og stadfæstelse af respekten for den rige europæiske 
kulturelle og sproglige mangfoldighed 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ændringsforslag 209 
Punkt 4, litra c 

c) Europa-Parlamentet vil på lige fod med Rådet træffe afgørelse om en stor del af EU's 
lovgivning 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling 

Ændringsforslag 210 
Punkt 4, litra c 

c) Europa-Parlamentet vil i reglen på lige fod med Rådet træffe afgørelse om (tekst udgår) 
EU's lovgivning 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 211 
Punkt 4, litra c 

(Punkt 4, litra c), bliver til punkt 4, litra a)) 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 212 
Punkt 4, litra c a (nyt) 

(Punkt 4, litra c, bliver punkt 4, litra a) (Punkt 4, litra h, bliver punkt 4, litra b) 
 
ca) indførelsen af et europæisk borgerinitiativ indebærer, at der i forfatningen forankres 

et direkte demokratisk instrument, som giver borgerne mulighed for at fremsætte krav 
til europæiske love 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Pervenche Berès 

Ændringsforslag 213 
Punkt 4, litra d 

udgår 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 214 
Punkt 4, litra d 

d) Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet, i hvilken forbindelse der 
skabes en forbindelse til resultaterne af Europa-valget 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 215 
Punkt 4, litra e 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 Or. de 

 
 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff og Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 216 
Punkt 4, litra f 

f) ifølge en ny budgetprocedure skal alle EU-udgifter uden undtagelse godkendes af både 
Rådet og Europa-Parlamentet, hvorved samtlige udgifter vil blive underlagt fuld 
demokratisk kontrol 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 217 
Punkt 4, litra f 

f) ifølge en ny budgetprocedure skal alle EU-udgifter godkendes af både Rådet og Europa-
Parlamentet, hvorved en betydelig del heraf, de såkaldte "obligatoriske udgifter", ikke 
længere vil være genstand for Rådets unilaterale afgørelser, men vil være underlagt fuld 
demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets side 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 218 
Punkt 4, litra g 

g) Kommissionens udøvelse af delegerede lovgivningsbeføjelser vil blive underlagt et 
(tekst udgår) system med fælles overvågning fra Europa-Parlamentets og Rådets side, 
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hvorved de begge får mulighed for at tilbagekalde kommissionsafgørelser, som de 
anfægter 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 219 
Punkt 4, litra h 

h) Rådets samlinger skal være offentlige, når det fungerer som lovgiver 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Joachim Wuermeling 

Ændringsforslag 220 
Punkt 4, litra i a (nyt) 

ia) Kommissionen kan ikke længere ignorere opfordringer fra Europa-Parlamentet om 
at fremsætte lovgivningsforslag, men skal træffe formelle afgørelser herom 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 221 
Punkt 4, litra i a - i d (nye) 

(Litra a)-d) i punkt 5 flyttes) 

ia) alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner 
eller bygger på EU-love, skal respektere de grundlæggende rettigheder, som er 
nedfældet i forfatningsudkastet, idet det underforstås, at dette ikke berører 
medlemsstaternes retsordener 

 
ib) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere og repræsentative organisationer at 

deltage i EU's drøftelser 
 
ic) borgerne vil få mulighed for at stille forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 

deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 
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id) enkeltpersoners muligheder for at forsvare deres rettigheder ved europæiske domstole 

vil blive styrket; 
 
(Vedtages dette ændringsforslag, bortfalder punkt 5 sammen med overskriften "Forbedringer 
med hensyn til borgernes rettigheder") 

 Or. nl 

 
 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 222 
Punkt 4, litra i a (nyt) 

(Tidligere punkt 5, litra a)) 

ia) alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner 
eller bygger på EU-love, skal respektere de grundlæggende rettigheder, som er 
nedfældet i forfatningsudkastet (tekst udgår) 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 223 
Punkt 4, litra i b (nyt) 

(Tidligere punkt 5, litra b)) 

ib) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere og repræsentative organisationer at 
deltage i EU's drøftelser 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 224 
Punkt 4, litra i c (nyt) 

(Tidligere punkt 5, litra c)) 

ic) borgerne vil få mulighed for at stille forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
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deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 225 
Punkt 4, litra i d (nyt) 

(Tidligere punkt 5, litra d)) 

id) enkeltpersoners muligheder for at forsvare deres rettigheder ved europæiske domstole 
vil blive styrket 

 Or. en 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 226 
Punkt 4, litra i a (nyt) 

ia) hvad angår beføjelserne til at revidere forfatningen kan borgerne fuldt ud benytte 
deres ret til at indgive andragender på de betingelser, der gælder for dem med hensyn 
til indgivelse af forslag; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 227 
Punkt 4 a (nyt) 

4a. beklager, at den retlige og politiske rækkevidde af Unionens charter om 
grundlæggende rettigheder er blevet begrænset; 

 Or. fr 
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Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 228 
Overskrift før punkt 5 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 229 
Overskrift før punkt 5 

Et charter for juridisk bindende rettigheder  

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 230 
Punkt 5 

udgår 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 231 
Punkt 5 

udgår 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Alexander Stubb 

Ændringsforslag 232 
Punkt 5, indledning 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ændringsforslag 233 
Punkt 5, indledning 

5. konstaterer (tekst udgår), at borgernes (tekst udgår) rettigheder ikke styrkes 
tilstrækkeligt, dvs.: 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 234 
Overskrift og punkt 5 

(Punkt 5 bliver punkt 2) 

Fremskridt med hensyn til borgernes rettigheder og demokratisk ansvarlighed 

5. mener, at borgernes grundlæggende rettigheder vil nyde øget beskyttelse, fordi: 

 a) inkorporeringen af chartret om EU-borgernes grundlæggende rettigheder vil 
betyde, at ikke blot medlemsstaterne i forbindelse med deres gennemførelse af 
fællesskabsretten, men også EU's institutioner og organer til enhver tid vil 
skulle overholde dette samtidig med, at de skal overholde medlemsstaternes 
retsordener 

 b) den institutionelle anerkendelse af arbejdsmarkedsparternes og den sociale 
dialogs rolle samt af den rolle, som foreninger og civilsamfundet spiller, vil 
sikre borgernes og repræsentative organisationers deltagelse i EU's drøftelser 

 c) én million EU-borgere vil få mulighed for at opfordre Kommissionen til at 
forelægge forslag til love, der efter deres opfattelse er nødvendige for 
gennemførelse af forfatningen 
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 d) der vil ske en styrkelse ikke blot af medlemsstaternes eller juridiske personers, 
men også af den enkelte borgers mulighed for at indbringe søgsmål ved De 
Europæiske Fællesskabers Domstol mod sådanne handlinger fra de europæiske 
institutioners side, som krænker deres grundlæggende rettigheder 

 da) der vil blive indført en solidaritetsbestemmelse, hvorved Unionens 
medlemsstater forpligter sig til at handle i fællesskab med henblik på at beskytte 
borgernes sikkerhed og komme dem til undsætning i tilfælde af et terrorangreb, 
en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe; 

 Or. it 

 
 

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou 

Ændringsforslag 235 
Punkt 5 

5. konstaterer med tilfredshed, at borgernes individuelle rettigheder og således hele den 
sociale dimension i Unionen vil blive styrket som følge af følgende forbedringer: 

 -a) Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder vil blive 
inkorporeret i forfatningen 

 a)  alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-
institutioner eller bygger på EU-love, skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, som er nedfældet i forfatningsudkastet, idet det underforstås, at dette 
ikke berører medlemsstaternes retsordener 

 b)  nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere og repræsentative organisationer 
at deltage i EU's drøftelser og således give et betydeligt antal borgere mulighed 
for at spille en rolle  

 c)  borgerne vil få mulighed for at stille forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt 
efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 

 d)  enkeltpersoners muligheder for at forsvare deres rettigheder ved europæiske 
domstole vil blive styrket; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 236 
Punkt 5, litra - a (nyt) 

-a) inkorporeringen i forfatningstraktaten af chartret om grundlæggende rettigheder vil 
betyde, at disse rettigheder vil kunne håndhæves fuldt ud inden for deres 
anvendelsesområde 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 237 
Punkt 5, litra - a (nyt) 

-a) chartret for rettigheder er baseret på Den Europæiske Unions moralkodeks, dens 
kulturarv og politik 

 Or. pt 

 

Ændringsforslag af Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ændringsforslag 238 
Punkt 5, litra a 

a) den retlige rækkevidde af de grundlæggende rettigheder, som er skrevet ind i 
forfatningsudkastet, er blevet stærkt begrænset 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 239 
Punkt 5, litra a 

a) alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner 
eller bygger på EU-love, skal respektere de grundlæggende rettigheder, som er 
nedfældet i forfatningsudkastet (tekst udgår) 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 240 
Punkt 5, litra a 

a) alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner og 
medlemsstater på grundlag af EU-love, skal respektere de grundlæggende rettigheder, 
som er nedfældet i chartret, der nu er inkorporeret i forfatningen med bindende 
virkning 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 241 
Punkt 5, litra a a (nyt) 

aa) Den Europæiske Unions charter om de grundlæggende rettigheder indarbejdes i 
forfatningen for Europa, hvilket giver det juridisk bindende karakter 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 242 
Punkt 5, litra b 

b) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere, repræsentative organisationer og 
civilsamfundet at deltage i EU's drøftelser 

 Or. de 
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Ændringsforslag af Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ændringsforslag 243 
Punkt 5, litra b 

b) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere og repræsentative organisationer at 
deltage i EU's drøftelser, men kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund 
opnår i samme forbindelse en specifik anerkendelse, der ikke tilkommer dem 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 244 
Punkt 5, litra c 

c) borgerne vil via den form for borgerinitiativ, der indføres i forfatningen (og som 
Parlamentet tillægger stor betydning), få mulighed for at stille forslag om spørgsmål, 
hvor en EU-retsakt efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af 
forfatningen 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 245 
Punkt 5, litra c 

c) borgerne vil få mulighed for via borgerinitiativer at stille forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff og Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 246 
Punkt 5, litra c 

c) borgerne vil få mulighed for at stille lovgivningsmæssige forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 
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 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ændringsforslag 247 
Punkt 5, litra c 

c) borgerne vil få mulighed for at stille forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen, men Kommissionen vil 
på ingen måde være forpligtet til at imødekomme denne anmodning eller overhovedet 
begrunde et eventuelt afslag på at fremlægge et lovgivningsforslag 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 248 
Punkt 5, litra d 

d) enkeltpersoners muligheder for at forsvare deres rettigheder ved Den Europæiske 
Unions Domstol vil blive styrket 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves 

Ændringsforslag 249 
Punkt 5, litra d a (nyt) 

da) med chartrets værdier er der skabt en grundlæggende konstitutionel 
overensstemmelse, som allerede var en forudsætning for landenes medlemsskab af 
Unionen, og ved at gøre chartrets bestemmelser juridisk bindende får Europa 
karakter af et fædreland med en forfatning; 

 Or. pt 
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 250 
Punkt 5, litra d a (nyt) 

da) Den Europæiske Union forpligtes til at tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention 

 Or. de 

 
 

Ændringsforslag af Ole Krarup og Esko Olavi Seppänen 

Ændringsforslag 251 
Overskrift og punkt 5 a, 5 b, 5 c og 5 d (nye) 

Militarisering af EU 
 
5a. konstaterer, at udkastet til traktat om en forfatning for Europa vil øge 

militariseringen af Den Europæiske Union; 

5b. afviser de kollektive sikkerhedsgarantier, ved hjælp af hvilke WEU's militære 
dimension er ved at blive overført til Unionens virksomhedsområde; 

5c. konstaterer, at udkastet til traktat om en forfatning for Europa ikke indeholder noget 
specifikt krav om FN-mandat til EU's militære operationer; mener, at et FN-mandat 
er det eneste middel til at gøre militæroperationer lovlige i henhold til folkeretten; 

5d. konstaterer, at kriseforvaltningsfredsoperationer er offensive handlinger; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 252 
Overskrift og punkt 5 a (nyt) 

Forbedringer med hensyn til den sociale dimension og ligestillingsprincippet 

5a. glæder sig over, at den sociale dimension i Den Europæiske Union og 
ligestillingsprincippet i Unionen styrkes af følgende forbedringer: 

 a)  medlemsstaternes fælles værdisæt, som Unionen bygger på, er blevet udvidet 
med principperne menneskelig værdighed, ligestilling og respekt for 
rettighederne for personer, der tilhører mindretal, samt pluralisme, ikke-
forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem 
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kvinder og mænd 

 b)  Unionen arbejder for en social markedsøkonomi, hvor der tilstræbes fuld 
beskæftigelse og sociale fremskridt; den bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling 
mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af 
børns rettigheder 

 c)  ved gennemførelsen af alle foranstaltninger tager Unionen desuden fremover 
hensyn til krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring 
af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt 
niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers 
sundhed  

 d)  Unionen anerkender og fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle og navnlig 
deres uafhængighed og letter dialogen mellem dem 

 e)  Unionen kan fremover tage initiativer til koordinering af medlemsstaternes 
social- og arbejdsmarkedspolitik 

 f) Unionen vil fremover fastlægge principperne og vilkårene for tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse for at sikre, at sådanne tjenester også kan opfylde 
deres opgaver i en Union, hvor den økonomiske integration udbygges 
yderligere; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Jean-Luc Dehaene 

Ændringsforslag 253 
Overskrift og punkt 5 a (nye) 

(Efter ny overskrift "Unionen som global spiller" indføjes litra d)-f) fra punkt 3) 
 
Unionen som global spiller 
 
5a. er overbevist om, at forfatningens ikrafttræden vil styrke Unionens rolle som global 

spiller i kraft af følgende fremskridt: 
 
 a) de to poster som henholdsvis EU's højtstående repræsentant for udenrigspolitik 

og kommissær for eksterne forbindelser, der tidligere har medført overlapninger 
og forvirring, vil blive smeltet sammen til en enkelt "EU- udenrigsminister" 
med beføjelse til at tale på Unionens vegne på de områder, hvor den har en 
fælles holdning 

 b) den status som juridisk person, som Det Europæiske Fællesskabs hidtil har 
haft, vil blive overdraget til Den Europæiske Union, som derved får bedre 
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mulighed for at handle på internationalt plan og være part i internationale 
aftaler 

 c) EU's muligheder for at udvikle fælles strukturer på det forsvarspolitiske område 
forbedres; 

(Vedtages dette ændringsforslag, bortfalder litra d)-f) i punkt 3) 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 254 
Punkt 6 

6. stiller sig forbeholdent over for forfatningstraktaten og mener, at der skal foretages 
ændringer af traktatens del III, som kan gøre det muligt at foretage en harmonisering 
af social- og skatteområdet, inden det vil opfordre medlemsstaterne til at ratificere den; 
anmoder som minimum om, at den såkaldt "forenklede" revisionsprocedure for EU's 
interne politikker og aktioner ikke blokeres fuldstændig af et krav om dobbelt 
enstemmighed; dette dobbelte krav bygger på en rent mellemstatslig logik og udgør en 
hindring for skabelse af den dynamik, som de europæiske borgere ønsker; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 255 
Punkt 6 

6. forkaster forfatningstraktaten (tekst udgår); 

 Or. pl 

 
 

Ændringsforslag af Ole Krarup og Esko Olavi Seppänen 

Ændringsforslag 256 
Punkt 6 

6. (tekst udgår) opfordrer de enkelte medlemsstater til først at ratificere 
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forfatningstraktaten, efter at et flertal af vælgerne har stemt for den ved en 
folkeafstemning, hvis en sådan folkeafstemning er mulig og finder anvendelse i den 
relevante medlemsstat; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 257 
Punkt 6 

6. godkender forfatningstraktaten og opfordrer medlemsstaterne til at ratificere den; 

 Or. it 

 
 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 258 
Punkt 6 

6. støtter forfatningen for Europa og opfordrer medlemsstaterne til at ratificere den; 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff 

Ændringsforslag 259 
Punkt 6 

6. støtter forfatningstraktaten og opfordrer nationerne og folkene i Den Europæiske 
Union til at ratificere den; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Bronisław Geremek 

Ændringsforslag 260 
Punkt 6 

6. støtter forfatningstraktaten og går helhjertet ind for, at den ratificeres; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 261 
Punkt 7 

udgår 

 Or. en 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 262 
Punkt 7 

7. tvivler på, at denne forfatning vil give et stabilt grundlag for Den Europæiske Unions 
fremtidige udvikling, at den vil muliggøre en yderligere udvidelse og er skræddersyet til 
at holde i en lang periode, samtidig med at den er åben for tilpasninger; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 263 
Punkt 7 

7. mener, at forfatningen repræsenterer en historisk etape i den europæiske 
integrationsproces, eftersom den for første gang nogensinde etablerer et stabilt og 
varigt grundlag for Den Europæiske Union, der samtidig vil kunne sikre en yderligere 
udvikling af integrationsprocessen og fremme nødvendige tilpasninger fremover; 

 Or. it 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 264 
Punkt 7 

7. er overbevist om, at den europæiske forfatning vil give et stabilt grundlag for Den 
Europæiske Unions fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en yderligere udvidelse 
og være skræddersyet til at holde i en lang periode, samtidig med at den vil være åben 
for de ovennævnte tilpasninger; 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Riccardo Ventre 

Ændringsforslag 265 
Punkt 7 

7. har tillid til, at denne forfatning fortsat vil sikre et stabilt grundlag for Den Europæiske 
Unions fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en eventuel yderligere udvidelse og 
er skræddersyet til at holde for evigt; 

 Or. it 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 266 
Punkt 7 

7. har tillid til, at denne forfatningstraktat vil give et stabilt grundlag for Den Europæiske 
Unions fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en yderligere udvidelse og er 
skræddersyet til at holde i en lang periode, samtidig med at den er åben for tilpasninger; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Andrew Nicholas Duff og Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 267 
Punkt 7 

7. mener, at denne forfatning vil give et stabilt grundlag for Den Europæiske Unions 
fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en yderligere udvidelse og opstiller 
mekanismer til en revision af forfatningen, når dette er nødvendigt eller politisk 
hensigtsmæssigt, navnlig med hensyn til opnåelsen af øget forenkling; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Gérard Onesta og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 268 
Punkt 7 

7. har tillid til, at denne forfatning vil give et stabilt grundlag for Den Europæiske Unions 
fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en yderligere udvidelse og er skræddersyet 
til at holde i en lang periode, samtidig med at den er åben for tilpasninger; erklærer i 
den forbindelse, at det agter at gøre brug af den nye initiativret, som forfatningen 
giver det med henblik på foreslå forbedringer, der kan afhjælpe de mangler ved 
forfatningen, som er påpeget i denne beslutning; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 269 
Punkt 7 

7. har tillid til, at denne forfatning vil give et stabilt grundlag for Den Europæiske Unions 
fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre (tekst udgår) yderligere udvidelser og er 
skræddersyet til at holde i en lang periode, samtidig med at den er åben for tilpasninger 
såsom udvidelse af dens anvendelsesområde og forenkling af reglerne for beregning 
af kvalificeret flertal, opstilling af en mere effektiv forenklet procedure for fremtidige 
revisioner af forfatningen og oprettelse af et separat lovgivningsmæssigt råd; 

 Or. en 

 
 

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
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Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ændringsforslag 270 
Punkt 8 

udgår 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Wojciech Wierzejski 

Ændringsforslag 271 
Punkt 8 

udgår 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 272 
Punkt 8 

8. håber, at alle EU's medlemsstater vil være i stand til at ratificere traktaten senest i 
midten af 2006, om muligt ved afholdelse af en folkeafstemning; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 273 
Punkt 8 

8. opfordrer alle Den Europæiske Unions medlemsstater til at benytte ratifikationen af 
forfatningen som en lejlighed til at iværksætte brede og velinformerede debatter med 
deres borgere om de grundlæggende spørgsmål i forbindelse med europæisk 
integration og håber, at alle (tekst udgår) medlemsstater vil være i stand til at ratificere 
traktaten senest i midten af 2006; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Mercedes Bresso 

Ændringsforslag 274 
Punkt 8 

8. håber, at alle EU's medlemsstater vil være i stand til at ratificere traktaten senest i 
midten af 2006; mener under alle omstændigheder, at traktaten i tilfælde af, at kun 20 
stater har ratificeret den inden for to år efter dens undertegnelse, alligevel bør træde i 
kraft for disse staters vedkommende; 

 Or. it 

 

Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 275 
Punkt 9 

9. anmoder på ny fællesskabsinstitutionerne samt medlemsstaternes regeringer, 
parlamenter og regionale og lokale myndigheder om at sørge for, at der gøres enhver 
mulig anstrengelse for at oplyse de europæiske borgere klart og objektivt om indholdet 
af forfatningsudkastet, idet der til denne opgave til enhver tid vil kunne regnes med 
aktiv medvirken fra civilsamfundets organisationer; 

 Or. es 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 276 
Punkt 9 

9. anmoder på ny om, at der gøres enhver mulig anstrengelse for at oplyse de europæiske 
borgere klart og objektivt om indholdet af forfatningsudkastet, navnlig for at imødegå 
misvisende påstande såsom, at forfatningen vil føre til skabelsen af en centraliseret 
europæisk superstat, at den vil svække EU's sociale dimension, eller at den 
tilsidesætter Europas historiske og åndelige rødder; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Gérard Onesta og Monica Frassoni 

Ændringsforslag 277 
Punkt 9 

9. anmoder på ny om, at der gøre enhver mulig anstrengelse for at oplyse de europæiske 
borgere klart og objektivt om indholdet af forfatningsudkastet; anmoder i den 
forbindelse EU-institutionerne og medlemsstaterne om i forbindelse med 
distributionen af forfatningsteksten (i uforkortet eller sammenfattet udgave) blandt 
borgerne at foretage en klar sondring mellem de elementer, som i forvejen findes i de 
gældende traktater, og de nye bestemmelser, som forfatningen indebærer, hvilket bør 
ske såvel ud fra pædagogiske hensyn som for at undgå en forplumring af debatten; 

 Or. fr 

 
 

Ændringsforslag af Jo Leinen 

Ændringsforslag 278 
Punkt 9 a (nyt) 

9a. henleder opmærksomheden på, at den nye metode med et konvent, som oprindeligt 
blev foreslået af Europa-Parlamentet og samlede et stort antal valgte 
parlamentsmedlemmer fra Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter såvel 
som repræsentanter for regeringerne og Kommissionen, har vist sig at være en 
vellykket, åben, gennemsigtig og pluralistisk politisk proces, og at metoden også bør 
benyttes ved fremtidige tilpasninger af den europæisk forfatning; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bronisław Geremek 

Ændringsforslag 279 
Punkt 9 a (nyt) 

9a. opfordrer Europas folk og borgere til direkte eller gennem deres valgte 
repræsentanter at sikre, at forfatningstraktaten ratificeres; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González og Raimon Obiols i Germà 

Ændringsforslag 280 
Punkt 9 a (nyt) 

9a. vil gøre alt, hvad det formår, for at fremme en tilbundsgående debat i institutionerne, 
blandt borgerne og i medierne vedrørende forfatningen for Europa og engagere sig 
aktivt, for at dens ratifikationsproces bliver en succes; 

 Or. es 

 
 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 281 
Punkt 10 

10. beslutter, at Parlamentets tjenestegrene, herunder dets eksterne kontorer, bør stille 
omfattende information til rådighed om forfatningen og Parlamentets holdning til den. 

(første del af dette punkt udgår og indsættes som et nyt punkt 10a) 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó 

Ændringsforslag 282 
Punkt 10 a (nyt) (første del af punkt 10) 

10a. pålægger sin formand at sende denne beslutning og Det Konstitutionelle Udvalgs 
betænkning til medlemsstaternes parlamenter, Rådet, Kommissionen og de tidligere 
medlemmer af Konventet om Europas Fremtid. 

 Or. en 
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