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Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 

13 Οκτωβρίου 2004 PE 347.293/1-282 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-282 

Σχέδιο έκθεσης (PE 347.293) 
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
(2004/2129(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
 
 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 1 
  

Σε ολόκληρη την έκθεση απαλείφεται η λέξη "σχέδιο" πριν από τη λέξη "Συντάγµατος" 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 2 
  

Οι υποσηµειώσεις στο τέλος σελίδας να γίνουν υποσηµειώσεις στο τέλος του κειµένου. 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική αναφορά 1 

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη (διαγραφή), 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

-  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα) 

- έχοντας υπόψη τη ∆ήλωση του Λάκεν του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 

υποσηµείωση: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν,  ∆ήλωση σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης,  
SΝ 273/01, 15 ∆εκεµβρίου 2001 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton, 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004 για τη βελτίωση της 
νοµοθετικής διαδικασίας, µε το οποίο καλούσε τα κράτη µέλη να θεσπίσουν 
διαδικασίες που θα επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια και, όπου κρίνεται σκόπιµο, 
σε άλλα νοµοθετικά κοινοβούλια και συνελεύσεις των κρατών µελών, να 
συµµετέχουν στη νοµοθετική διαδικασία, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική αναφορά 5, nota a pie de página número 4 

Να προστεθεί η µνεία σε όλα τα ψηφίσµατα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε βάσει 
εκθέσεων της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων: έκθεση Napolitano για τις περιφέρειες, 
έκθεση Napolitano για τα εθνικά κοινοβούλια, έκθεση Lamassoure για την κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, έκθεση Bourlanges για την ιεράρχηση των κειµένων, έκθεση Carnero για την 
νοµική προσωπικότητα. 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. στη διάρκεια της ιστορία τηςς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε οικοδοµούσε ένα 
κοινό σχέδιο δικαιοσύνης, ειρήνης και δηµοκρατίας, το οποίο αφορά όλους τους 
λαούς και όλες τις γενιές, και το οποίο συνδυάζει µια κουλτούρα εκσυγχρονισµού, 
µια ελεύθερη οικονοµία και ένα σύστηµα αξιών που απορρέει από την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια· 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 9 
Αιτιολογική σκέψη A 

A. η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο διάβα της να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο 
συµβάλλοντας σε έναν όλο και επεκτεινόµενο χώρο ελευθερίας και ειρήνης, 
ευηµερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, 

 Or. en 

 



 

PE 347.293v01-00/1-282 4/95 AM\546089EL.doc 

EL 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 10 
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο διάβα της να δηµιουργήσει έναν όλο και 
επεκτεινόµενο χώρο δηµοκρατίας, ελευθερίας και ειρήνης, ευηµερίας, δικαιοσύνης 
και ασφάλειας, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 11 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη συνιστά σηµαντικό βήµα στο πλαίσιο αυτό: 
 

- διότι δηµιουργεί µια θεσµική αρχιτεκτονική µεγαλύτερης πολιτικής και νοµικής 
ολοκλήρωσης, 

 
- διότι δοµεί ένα περισσότερο προβλέψιµο και αποτελεσµατικό σύστηµα λήψης 

αποφάσεων, 
 

- διότι αποτελεί παράγοντα κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
 

- διότι καθιστά δεσµευτικό ένα χάρτη δικαιωµάτων, επαναβεβαιώνοντας ότι η 
Ευρώπη αποτελεί χώρο αξιών και όχι µόνο χώρο εµπορίου, 

 
- διότι ενθαρρύνει τη συµµετοχή των πολιτών, µε αποτέλεσµα µια µεγαλύτερη 

νοµιµότητα των αποφάσεων, 
 

- διότι συγκεκριµενοποιεί ένα κοσµοπολιτικό δικαίωµα για µεγαλύτερη δικαιοσύνη 
στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και µεγαλύτερη ισονοµία στις σχέσεις 
µεταξύ των κρατών, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 12 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη εδραιώνει τα επιτεύγµατα αυτά και 
προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπίσει τις 
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µεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα,  όπως είναι η διαχείριση της 
παγκοσµιοποίησης και η εδραίωση µιας δίκαιης και δηµοκρατικής διεθνούς τάξης 
πραγµάτων και η δέουσα ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών σε ό,τι αφορά 
την καθηµερινή ζωή,  

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 13 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος επιδιώκει να εδραιώσει τα επιτεύγµατα αυτά και να τα 
καταστήσει πιο χειροπιαστά για τους πολίτες της Ευρώπης και τον έξω κόσµο, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Vincent 
Peillon 

Τροπολογία 14 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος δεν εδραιώνει πάρα σε πολύ µικρό βαθµό τα επιτεύγµατα 
αυτά χωρίς πάντως να τα καθιστά πιο χειροπιαστά για τους πολίτες της Ευρώπης και 
τον έξω κόσµο,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 15 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη εδραιώνει τα επιτεύγµατα αυτά και, επί 
πλέον, ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσµατικά τόσο στο 
εσωτερικό της όσο και εκτός αυτής, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 16 
Αιτιολογική σκέψη Β 

(Οι αιτιολογικές σκέψεις Β και Γ συγχωνεύονται) 

Β. το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη εδραιώνει τα επιτεύγµατα αυτά και τα 
καθιστά πιο χειροπιαστά για τους πολίτες της Ευρώπης και τον έξω κόσµο και 
επιφέρουν και αρκετές θεσµικές καινοτοµίες οι οποίες είναι σηµαντικές για τη 
διατήρηση και ανάπτυξη µιας Ένωσης 25 και, ενδεχοµένως, περισσοτέρων µελών, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 17 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 18 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. το σχέδιο Συντάγµατος κωδικοποιεί τις ήδη υπάρχουσες ευρωπαϊκές συνθήκες και 
οικοδοµεί µια κατάλληλη θεσµική τάξη για τη νέα αυτή πολιτική εποχή: διεύρυνση 
µε τα νέα κράτη (πιο εκτεταµένη ολοκλήρωση) και µεγαλύτερη συµµετοχή των 
πολιτών (πιο έντονη ολοκλήρωση), 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 19 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. το σχέδιο Συντάγµατος αποτελεί αποφασιστικό βήµα προόδου για την 
αποκορύφωση της πολιτικής ενοποίησης, µεταξύ άλλων και µέσα από σηµαντικές 
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θεσµικές καινοτοµίες που θα επιτρέψουν την ενδυνάµωση και τον εκδηµοκρατισµό 
της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτρέποντας την µετατροπή της σε απλή 
ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 20 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. µεγάλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος προσδίδουν συνταγµατικό χαρακτήρα στις 
προβλέψεις των ισχυουσών και ήδη εγκεκριµένων ευρωπαϊκών συνθηκών οι οποίες, 
ως ορισµοί τοµεακών πολιτικών, δεν εµπίπτουν στο πεδίο ενός Συντάγµατος,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 21 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. µεγάλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος κωδικοποιούν τις προβλέψεις των ισχυουσών 
(διαγραφή) ευρωπαϊκών συνθηκών, αλλά επιφέρουν και σηµαντικές καινοτοµίες οι 
οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και ανάπτυξη µιας Ένωσης των 25 και 
ενδεχοµένως περισσοτέρων µελών υπέρ των ευρωπαίων πολιτών, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Joachim Wuermeling 

Τροπολογία 22 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. µεγάλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος κωδικοποιούν τις προβλέψεις των ισχυουσών 
και  ήδη εγκεκριµένων ευρωπαϊκών συνθηκών, αλλά επιφέρουν τις θεσµικές 
καινοτοµίες οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και ανάπτυξη µιας Ένωσης 
των 25 και ενδεχοµένως περισσοτέρων µελών υπέρ των ευρωπαίων πολιτών, 

Αιτιολόγηση: Οι καινοτοµίες είναι ουσιαστικές για τη διατήρηση της ικανότητας προς δράση. 
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 Or. de 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 23 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. µεγάλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος κωδικοποιούν τις προβλέψεις των ισχυουσών 
και  ήδη εγκεκριµένων ευρωπαϊκών συνθηκών, αλλά επιφέρουν και αρκετές θεσµικές 
καινοτοµίες οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και ανάπτυξη µιας Ένωσης 
των 25 και εν δυνάµει περισσοτέρων µελών υπέρ των ευρωπαίων πολιτών, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 24 
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Γ α. ορισµένες διατάξεις του σχεδίου Συντάγµατος επιφέρουν αρκετές θεσµικές 
τροποποιήσεις των οποίων τα αρνητικά και θετικά στοιχεία σε θέµατα λήψης 
αποφάσεων και λειτουργίας των κοινοτικών θεσµών θα πρέπει να αναλυθούν,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 25 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 26 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

διαγράφεται 
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 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 27 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος αποτελεί σήµερα πραγµατικότητα χάρη στην επιτυχία της 
Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, που το επεξεργάστηκε βάσει µιας 
δηµοκρατικής, αντιπροσωπευτικής και διαφανούς µεθόδου που απέδειξε πλήρως 
την αποτελεσµατικότητά της, και στηρίχθηκε στην ενεργό συµµετοχή των µελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των µελών των εθνικών κοινοβουλίων, των 
κυβερνητικών εκπροσώπων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έλαβε υπόψη ανά 
πάσα στιγµή τη συµβολή των Ευρωπαίων πολιτών µέσα από τα αντιπροσωπευτικά 
τους όργανα και φορείς, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 28 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος στηρίχθηκε στο προπαρασκευαστικό έργο που επιτέλεσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή του και στη 
συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνοντας τα µέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων, κυβερνητικούς 
εκπροσώπους και την Επιτροπή, µε αποτέλεσµα να έχει τη δηµιουργική ώθηση µιας 
εκπροσώπησης κρατών και πολιτών, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 29 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν αδιανόητο χωρίς το προπαρασκευαστικό έργο που 
επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή 
του και στη συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνοντας τα 
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων, 
κυβερνητικούς εκπροσώπους και την Επιτροπή, 
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(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 Or. de 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 30 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν αδιανόητο χωρίς το προπαρασκευαστικό έργο που 
επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή 
του και στη συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας 
παράλληλα µε τους εκπροσώπους από τις τάξεις των µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και 
εκπροσώπους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ως παρατηρητές εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και των Κοινωνικών 
Εταίρων, καθώς και τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 31 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν αδιανόητο χωρίς το προπαρασκευαστικό έργο που 
επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή 
του και στη συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνοντας τα 
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων, 
κυβερνητικούς εκπροσώπους, περιφερειακούς εκπροσώπους, εκπροσώπους ΜΚΟ 
και την Επιτροπή, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 32 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν αδιανόητο χωρίς το προπαρασκευαστικό έργο που 
επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 20 περίπου χρόνια µετά την άµεση εκλογή 
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του και στη συνέχεια τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνοντας τα 
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη των εθνικών Κοινοβουλίων, 
κυβερνητικούς εκπροσώπους και την Επιτροπή, θα ήταν όµως προτιµότερο να το 
είχαν επεξεργασθεί τα µέλη µιας συντακτικής συνέλευσης που θα είχε εκλεγεί από 
τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες,   

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 33 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

διαγράφεται 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 34 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 35 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. αυτή η βάση εκπροσώπησης συνδυάστηκε κατά τις εργασίες της Συνέλευσης µε 
µια δηµόσια, κριτική και πολυφωνική συζήτηση και οδήγησε στη συναίνεση, την 
οποία η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη διατήρησε ουσιαστικά αναλλοίωτη, 

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 36 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και το σχέδιο Συντάγµατος θα ήταν 
αδιανόητα χωρίς την ισχυρή πολιτική ώθηση και τις διαρκείς προπαρασκευαστικές 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα µετά τη διαπίστωση της 
αποτυχίας που αντιπροσώπευσε η Συνθήκη της Νίκαιας, και µε την προοπτική της 
διεύρυνσης,  

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 37 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η µέθοδος εργασίας που επεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η οποία 
δηµιουργήθηκε ως σώµα χωρίς απολύτως καµµία εντολή να εργαστεί για το 
Σύνταγµα, δεν συµβιβάζεται µε τις αρχές της δηµοκρατίας, 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 38 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η µέθοδος εργασίας της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης, την οποία αρχικά 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία λόγω της πλειοψηφικής σύνθεσής 
της από άµεσα εκλεγµένες και εκλεγµένους εκπροσώπους των ευρωπαίων πολιτών 
γυναικών και ανδρών διαθέτει υψηλό βαθµό νοµιµότητας κατέστησε δυνατή την 
επεξεργασία του συντάγµατος µε µια δηµόσια και πλουραλιστική πολιτική 
διαδικασία, (διαγραφή) 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 39 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η µέθοδος εργασίας της Συνέλευσης, την οποία αρχικά πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και σύµφωνα µε την οποία τα συνταγµατικά κείµενα µπορούσαν να 
ετοιµαστούν µε µια ανοιχτή, διαφανή και πλουραλιστική πολιτική διαδικασία, 
απέδειξε την αξία της (διαγραφή), 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 40 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η µέθοδος εργασίας της Συνέλευσης, την οποία αρχικά πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και σύµφωνα µε την οποία τα συνταγµατικά κείµενα µπορούσαν να 
ετοιµαστούν µε µια ανοιχτή, διαφανή και πλουραλιστική πολιτική διαδικασία, 
απέδειξε την αξία της αφού η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που ακολούθησε 
αποδέχθηκε σε µεγάλο βαθµό το σχέδιο της Συνέλευσης, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 41 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Ε. η µέθοδος εργασίας της Συνέλευσης, την οποία αρχικά πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και σύµφωνα µε την οποία τα συνταγµατικά κείµενα µπορούσαν να 
ετοιµαστούν µε µια ανοιχτή, διαφανή και ευρεία πλουραλιστική πολιτική διαδικασία, 
απέδειξε την αξία της αφού η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που ακολούθησε δεν άγγιξε 
σχεδόν καθόλου το σχέδιο της Συνέλευσης, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Jacek Protasiewicz 

Τροπολογία 42 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 43 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 44 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 45 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Sérgio Sousa Pinto 

Τροπολογία 46 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 47 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 48 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 49 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. η δύναµη του κειµένου που επεξεργάστηκε η Συνέλευση για το Μέλλον της 
Ευρώπης και η συναίνεση που επιτεύχθηκε στούς κόλπους της καθώς επίσης και η 
αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  των εθνικών Κοινοβουλίων και 
µιας µεγάλης πλειοψηφίας κυβερνήσεων της Ένωσης, µαζί µε την πίεση της κοινής 
γνώµης, ανάγκασαν την ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να ξεπεράσει την αποτυχία της 
∆ιάσκεψης Κορυφής των Βρυξελλών του ∆εκεµβρίου 2003 και να εγκρίνει στις 18 
Ιουνίου το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, όµως τα γεγονότα απέδειξαν για άλλη 
µια φορά τα τεράστια µειονεκτήµατα της ∆ιακυβερνητικής µεθόδου σε σχέση µε τα 
όσα εκπροσωπεί η Συνέλευση,  
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 Or. es 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 50 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη αποδέχθηκε σε µεγάλο βαθµό 
την πρόταση της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 51 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη όµως αποφάσισε να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο που 
δεν µπορούν όλες τους να θεωρηθούν ευεργετικές, (διαγραφή) 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 52 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη όµως δεν σεβάστηκε την ευρεία συναίνεση στη 
Συνέλευση, στην οποία συµµετείχαν και εκπρόσωποί της, και επέφερε 
τροποποιήσεις στο σχέδιο συντάγµατος οι οποίες βλάπτουν την ισορροπία των 
θεσµικών οργάνων προς όφελος των κυβερνήσεων, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 53 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. η ∆ιακυβερνητική διάσκεψη όµως αποφάσισε να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο - σε 
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µείζονες πολιτικούς τοµείς και στον τοµέα της λήψης αποφάσεων - που συνιστούν 
οπισθοδρόµηση έναντι του σχεδίου Συντάγµατος που εγκρίθηκε δια συναινέσεως 
από τη Συνέλευση,  όπως είναι ο πιο περίπλοκος τύπος για τη σύσταση ειδικής 
πλειοψηφίας στο Συµβούλιο,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 54 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. η ∆ιακυβερνητική διάσκεψη όµως αποφάσισε να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο που 
(διαγραφή) το υποβαθµίζουν ιδιαίτερα µε τον πιο περίπλοκο τύπο για τη σύσταση 
ειδικής πλειοψηφίας στο Συµβούλιο,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 55 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

ΣΤα. οι εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων εµπόδισαν στη Συνέλευση ορισµένες 
προόδους, οι οποίες φαίνονταν να έχουν σχεδόν επιτευχθεί· ο διορισµός του 
Προεδρείου από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αντί της εκλογής του 
από τη Συνέλευση, οι υπερεξουσίες που διέθετε, µυστικές διαπραγµατεύσεις και οι 
µόνιµες απειλές αρνησικυρίας από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων οδήγησαν 
συχνά σε αποτελέσµατα κατά των πραγµατικών πλειοψηφιών και στην 
παρεµπόδιση µεταρρυθµίσεων, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 56 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 57 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Ζ. το ότι πρέπει να συµφωνήσει µε το σχέδιο Συντάγµατος κάθε µια εθνική κυβέρνηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει πως οι εκλεγµένες κυβερνήσεις των κρατών 
µελών θεωρούν όλες πως αυτός ο συµβιβασµός αποτελεί τη βάση επί της οποίας 
επιθυµούν να συνεργαστούν στο µέλλον, µε την επιφύλαξη ότι θα επικυρωθεί απ΄ 
ευθείας από τους πολίτες στα κράτη µέλη εκείνα όπου θα οργανωθούν 
δηµοψηφίσµατα, ή µέσω των αντιπροσώπων τους,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 58 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Ζ. το ότι πρέπει να συµφωνήσει µε το σχέδιο Συντάγµατος κάθε µια εθνική κυβέρνηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει πως οι εκλεγµένες κυβερνήσεις των κρατών 
µελών θεωρούν όλες πως αυτός ο συµβιβασµός αποτελεί τη βάση επί της οποίας 
επιθυµούν να συνεργαστούν στο µέλλον, πράγµα που απαιτεί απ΄ το καθένα από 
αυτά τη µέγιστη πολιτική ενεργοποίηση προκειµένου να επικυρωθεί το σχέδιο πριν 
από την 1η Νοεµβρίου 2006,  

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 59 
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

Ζα. ως µια από τις σοβαρότερες παρεµβάσεις των κυβερνήσεων στο σχηµατισµό της 
βούλησης της Συνέλευσης απεδείχθη η µερική ανάκληση της εντολής στη 
∆ιάσκεψη Κορυφής της Θεσσαλονίκης, µε την οποία το τµήµα ΙΙΙ του Συντάγµατος 
έπρεπε να εγκριθεί µε βάση το κείµενο του σχεδίου του Προεδρείου, αν και µια 
µαζική πλειοψηφία της Συνέλευσης είχε απαιτήσει τροποποιήσεις σε βάθος, 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 60 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται  

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 61 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 62 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 63 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται 

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

Τροπολογία 64 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 65 
Αιτιολογική σκέψη H 

διαγράφεται  

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 66 
Αιτιολογική σκέψη Η 

διαγράφεται  

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 67 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να τονισθεί από την πρώτη στιγµή, προκειµένου 
να αποφευχθούν αβάσιµες επικρίσεις, ότι το σχέδιο Συντάγµατος δεν θα οδηγήσει 
στη δηµιουργία ενός κεντρικού υπερκράτους, δεν µειώνει την κοινωνική διάσταση 
της Ένωσης αλλά αντίθετα την ενισχύει, και δεν αγνοεί τις ιστορικές και 
πνευµατικές ρίζες της Ευρώπης αφού αναφέρεται στην πολιτιστική,  θρησκευτική 
και ανθρωπιστική κληρονοµιά της, 

 Or. es 
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Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 68 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. στην πραγµατικότητα, το σχέδιο βασίζεται σε µια εκπροσώπηση κρατών (µε 
δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις) και πολιτών: διαµόρφωση στη Συνέλευση, 
έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κύρωση από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς τους κανόνες, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Jacek Protasiewicz 

Τροπολογία 69 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. (διαγραφή) το Σύνταγµα: 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 70 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. το σχέδιο Συντάγµατος έχει υποστεί κάποιες κριτικές σε δηµόσιες συζητήσεις οι 
οποίες δεν αντιστοιχούν στο πραγµατικό περιεχόµενο και τις νοµικές συνέπειες των 
διατάξεών του: 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 71 
Αιτιολογική σκέψη Η, πρώτη φράση 

Η. το σχέδιο Συντάγµατος έχει υποστεί κάποιες κριτικές σε δηµόσιες συζητήσεις 
παρ΄όλο που το σχέδιο αυτό ορίζει πως το Σύνταγµα : 
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 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 72 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. το σχέδιο Συντάγµατος έχει υποστεί κάποιες κριτικές οι οποίες είναι απορριπτέες 
δεδοµένου ότι αυτό : 

 α) ενισχύει τον έλεγχο των εθνικών Κοινοβουλίων και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών επί των νοµοθετικών διεργασιών,  και εποµένως δεν 
αποτελεί προοίµιο στη δηµιουργία ενός κεντρικού υπερκράτους, 

 β) αναγνωρίζει και ενισχύει τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων και της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, επικυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα 
ως θεµελιώδη δικαιώµατα, καθιερώνει την ισότητα των φύλων ως αξία της 
Ένωσης, συµπεριλαµβάνει στούς στόχους της Ένωσης την κοινωνική 
οικονοµία της αγοράς και την πλήρη απασχόληση, καθιερώνει µια νοµική 
βάση για τις κοινωφελείς υπηρεσίες και συµπεριλαµβάνει την κοινωνική 
πολιτική στις συντρέχουσες αρµοδιότητες Ένωσης και κρατών µελών, και 
εποµένως δεν µειώνει την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης - αντίθετα την 
ενισχύει, 

γ) εµπνέεται από την πολιτιστική,  θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονοµιά 
της Ευρώπης και εποµένως ενστερνίζεται όλες τις ιστορικές και πνευµατικές 
ρίζες της Ευρώπης, χωρίς να αγνοεί καµία από αυτές, 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Riccardo Ventre 

Τροπολογία 73 
Αιτιολογική σκέψη Η, στοιχείο α) 

α) δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός κεντρικού υπερκράτους,  χάρη µεταξύ άλλων 
και στην αρχή της επικουρικότητας που το ίδιο το σχέδιο Συντάγµατος τονίζει,  

 Or. it 
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Τροπολογία:  Jacek Protasiewicz 

Τροπολογία 74 
Αιτιολογική σκέψη Η, στοιχείο γ) 

διαγράφεται 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Sérgio Sousa Pinto 

Τροπολογία 75 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 76 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται   

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 77 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 78 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 79 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 80 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 81 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 82 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 83 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Θ. µόλις τεθεί σε ισχύ,  το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα θα πρέπει να εφαρµοσθεί και να 
αναπτυχθεί περαιτέρω µε φιλόδοξο τρόπο και, σε εύθετο χρόνο, να µεταρρυθµιστεί 
(πράγµα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων 
ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας που του αναγνωρίζονται από το κείµενο του 
Συντάγµατος),  ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις ειδικά σε τοµείς όπως : 

(α)  η µέγιστη δυνατή διεύρυνση των πεδίων εφαρµογής του κανόνα της ειδικής 
πλειοψηφίας και της νοµοθετικής διαδικασίας (συµπεριλαµβανοµένης 
επίσης, σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, της έγκρισης του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου και των ιδίων πόρων της Ένωσης), 

(β)  ο καθορισµός µιας πραγµατικής οικονοµικής κυβέρνησης της Ένωσης (για 
παράδειγµα σε ό,τι αφορά την συµβατότητα των καθηκόντων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 
και της δηµιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της πραγµατικής 
συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χάραξη των γενικών 
κατευθύνσεων της οικονοµικής πολιτικής) και η διαµόρφωση µιας 
πραγµατικής κοινωνικής και απασχολησιακής Ευρώπης που θα 
σταθεροποιήσει και θα αναπτύξει περαιτέρω το κράτος ευηµερίας - αρχής 
γενοµένης από τις κοινωφελείς υπηρεσίες - που χαρακτηρίζει το δικό µας 
µοντέλο ζωής, 

(γ)  η ενίσχυση των δικαιωµάτων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
και η επέκταση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας στούς πολίτες τρίτων χωρών 
που έχουν νόµιµη, σταθερή και µακροχρόνια διαµονή στην Ένωση,  

(δ)  η εφαρµογή των αρχών της ίσης δηµοκρατικής εκπροσώπησης στα όργανα 
της Ένωσης,  

(ε)  ένας απλοποιηµένος και αποτελεσµατικότερος µηχανισµός για τις 
µελλοντικές µεταρρυθµίσεις του Συντάγµατος, που θα προβλέπει την 
έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
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 Or. es 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 84 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Θ. η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη δεν ήταν δυστυχώς έτοιµη να συµπεριλάβει στο 
Σύνταγµα τα ακόλουθα: 

 α)  ευρύτερη επέκταση των τοµέων για τους οποίους θα ισχύσει η ειδική 
πλειοψηφία, 

 β)  έναν απλούστερο τύπο για τον υπολογισµό της ειδικής πλειοψηφίας, 

 γ) µια δηµοκρατική και ευέλικτη µέθοδο για την τροποποίηση του 
Συντάγµατος η οποία αποκλείει τη δυνατότητα παρεµπόδισης ενός 
µεµονωµένου κράτους µέλους και προβλέπει την επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

δ) τη σύσταση ενός (διαγραφή) νοµοθετικού Συµβουλίου, ως κεντρικού 
στοιχείου της δηµοκρατικής µεταρρύθµισης προς την κατεύθυνση της 
κατανοµής εξουσιών και δηµοσιότητα της νοµοθετικής εξουσίας, 

δα)  την άρση της αντίφασης µεταξύ του στόχου της πλήρους απασχόλησης στο 
τµήµα Ι του Συντάγµατος και της απαίτησης ενός απλά υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης στο τµήµα ΙΙΙ, 

δβ)  τα "περάσµατα" τα οποία καθιστούν δυνατή τη µετάβαση από την 
εξαιρετική νοµοθεσία στην τακτική και από την οµοφωνία στην ειδική 
πλειοψηφία, όπως προτάθηκε στη Συνέλευση, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 85 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Θ. δυστυχώς η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε συµβιβασµό 
και να συµφωνήσει για 

 α)  ευρύτερη επέκταση των τοµέων για τους οποίους θα ισχύσει η ειδική 
πλειοψηφία, 

 β)  έναν απλούστερο τύπο για τον υπολογισµό της ειδικής πλειοψηφίας, 
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 γ) µια διάταξη για τη µελλοντική αναθεώρηση του Συντάγµατος, µε µια πιο 
αποτελεσµατική απλοποιηµένη διαδικασία· 

(διαγράφεται) 

 Or. en 

Τροπολογία:  Jacek Protasiewicz 

Τροπολογία 86 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Θ. (διαγραφή) δεν µπόρεσε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να συµπεριλάβει στην 
τελευταία συµβιβαστική πράξη της συµφωνία για 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 87 
Αιτιολογική σκέψη Θ, (α) 

(α) τον πολύ ευρύ τοµέα εφαρµογής της ειδικής πλειοψηφίας, όπως αυτός προτάθηκε 
από τη Συνέλευση, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 88 
Αιτιολογική σκέψη Θ, στοιχείο (β) 

(β)  έναν απλούστερο και αποτελεσµατικότερο τύπο για τον υπολογισµό της ειδικής 
πλειοψηφίας, 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 89 
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Θα. επισηµαίνεται µε λύπη και έκπληξη το γεγονός ότι το σχέδιο Συντάγµατος αρνείται 
την αλήθεια, παραγνωρίζοντας τη συµβολή του Χριστιανισµού στην ιστορική 
κληρονοµιά της Ευρώπης, 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 90 
Αιτιολογική σκέψη Θ στοιχείο δ α (νέο) 

δα) την προσέγγιση του τµήµατος ΙΙΙ της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος όσον 
αφορά τους στόχους του και τις αρχές του προς το τµήµα Ι της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγµατος, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Τροπολογία 91 
Αιτιολογική σκέψη Θ, στοιχείο (δα) (νέα) 

(δα) επέκταση του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης στο οποίο θα συµµετέχουν τα 
εθνικά κοινοβούλια ούτως ώστε να περιλαµβάνονται και άλλα νοµοθετικά 
κοινοβούλια και συνελεύσεις των κρατών µελών, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Τροπολογία 92 
Αιτιολογική σκέψη Θ, σηµείο (δβ) (νέο) 

(δβ) παροχή του καθετώτος των επισήµων γλωσσών της ΕΕ σε όλες τις γλώσσες που 
διαθέτουν επίσηµο καθεστώς σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τµήµα της 
επικράτειας ενός κράτους µέλους, σύµφωνα µε τη συνταγµατική του τάξη, 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Τροπολογία 93 
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Θα. δεδεοµένου ότι είναι λυπηρή η µεταβίβαση εξουσίας στα µεγαλύτερα κράτη µέλη 
που απορρέει από το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την 
Ευρώπη, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Τροπολογία 94 
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

Θβ. επισηµαίνοντας ότι το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την 
Ευρώπη καταργεί την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγει µια νέα· 
θεωρώντας ότι η κατάργηση της παλαιάς Ένωσης πρέπει να αποτελέσει οµόφωνη 
απόφαση, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Τροπολογία 95 
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νεά) 

Θγ. επισηµαίνει ότι το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
δεν περιλαµβάνει µια λειτουργική έννοια της πολυεθνικής δηµοκρατίας, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 96 
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Θα. δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθούν στη Συνθήκη για τη θέσπιση 
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Συντάγµατος τα ακόλουθα: 

(α) η ρητή απαγόρευση επιθετικών πολέµων και η παραίτηση από οιεσδήποτε 
στρατιωτικές επεµβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα από τα κράτη 
µέλη της, 

(β) ο προσανατολισµός της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον αφοπλισµό και τη διαρθρωτική µη ικανότητα επίθεσης, 

(γ) η σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισµού αφοπλισµού, 

(δ) ο εκτεταµένος κοινοβουλευτικός έλεγχος για τις εξωτερικές δράσεις της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

(ε) ο πλήρης δικαστικός έλεγχος και για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Francesco Enrico Speroni 

Τροπολογία 97 
Αιτιολογική σκέψη Θ α, εδάφιο α) (νέο) 

Θ α. Θεωρεί απαράδεκτο : 

α)  να παραµείνει το µονοπώλιο της ανάληψης πρωτοβουλιών στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και να µην υπάρχει δικαίωµα ιδίας νοµοθετικής πρωτοβουλίας 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  που είναι το µοναδικό απευθείας εκλεγµένο 
από τους Ευρωπαίους πολίτες όργανο, 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Francesco Enrico Speroni 

Τροπολογία 98 
Αιτιολογική σκέψη Θ α, στοιχείο β) (νέα) 

Θ α. β) να µην προβλέπεται καµιά µορφή λαϊκού δηµοψηφίσµατος για πρόταση, 
κατάργηση, διαβούλευση ή επικύρωση, 

 Or. it 
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Τροπολογία:  Francesco Enrico Speroni 

Τροπολογία 99 
Αιτιολογική σκέψη Θ α, στοιχείο γ) (νέο) 

Θ α. γ)  την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, ατυχώς υποβαθµιζόµενης από την 
λεγοµένη αρχή της έγκαιρης προειδοποίησης (early warning) εκ µέρους των 
εθνικών Κοινοβουλίων, µαζί µε την µείωση των περιπτώσεων οµοφωνίας, που 
επιτρέπουν στην Ένωση να υφαρπάξει την εθνική κυριαρχία των κρατών και να 
εισβάλει στο πεδίο των δικών τους νοµοθετικών εξουσιών, 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 100 
Παράγραφος -1 (νέα) 

-1. θεωρεί τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος ως ένα ακρογωνιαίο λίθο της 
ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης µε εξέχουσα σηµασία και χαιρετίζει το 
γεγονός ότι αυτή προετοιµάστηκε όχι µόνο από µια διακυβερνητική διάσκεψη αλλά 
προπάντων από µια δηµόσια συνεδριάζουσα συνέλευση και µε ευρεία συµµετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 101 
Παράγραφος -1 α (νέα) 

-1α. διαπιστώνει ότι µε τη νέα ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτή τη Συνθήκη 
για τη θέσπιση Συντάγµατος η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τίθεται σε µια βάση µε 
προοπτική· 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Jens-Peter Bonde 

Τροπολογία 102 
Παράγραφοι 1 έως  6 

Μια εναλλακτική θεώρηση για τις δηµοκρατίες της Ευρώπης 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
Σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, οι νόµοι εγκρίνονται από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους, 
οι οποίοι µπορούν επίσης να τους τροποποιήσουν. Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι είναι 
υπόλογοι έναντι των εκλογέων και µπορούν να αντικατασταθούν κατά τις επόµενες 
εκλογές. Αυτό είναι που αποκαλούµε δηµοκρατία. 
 
Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν δηµοκρατικό σύστηµα. Κεντρικό στοιχείο της δηµοκρατίας 
είναι το δικαίωµα των εκλογέων να έχουν τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέµατα. Μπορούµε 
να ψηφίζουµε, να εκλέγουµε µια νέα πλειοψηφία και, κατά συνέπεια, µια νέα νοµοθεσία. 
 
Αυτό το βασικό στοιχείο δέχεται πλήγµα εξαιτίας του Συντάγµατος της ΕΕ. Θα µπορούµε 
µεν να εξακολουθήσουµε να προσερχόµαστε στις κάλπες, όµως ποτέ πια δεν θα µπορούµε 
να ψηφίζουµε για νέα νοµοθεσία στους πολλούς τοµείς όπου µια πλειοψηφική απόφαση 
της ΕΕ θα αντικαταστήσει τη λαϊκή κυριαρχία. 
 
Στην ΕΕ, η µη εκλεγµένη από το λαό Επιτροπή έχει το µονοπώλιο της υποβολής 
προτάσεων νόµων, για τα οποία στη συνέχεια αποφαίνονται υπάλληλοι και οι υπουργοί που 
συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου. 
 
Το άµεσα εκλεγµένο Κοινοβούλιο της ΕΕ συµµετέχει µόνο σε ένα µέρος της νοµοθεσίας 
της ΕΕ. Αυτή η συµµετοχή δεν αντιστοιχεί στη συµµετοχή των εκλεγµένων αντιπροσώπων 
στο πλαίσιο των εθνικών κοινοβουλίων. Με το νέο Σύνταγµα, το Κοινοβούλιο της ΕΕ 
κερδίζει πολύ λιγότερα από αυτά που χάνουν τα εθνικά κοινοβούλια. 
 
Κατά συνέπεια, το Σύνταγµα της ΕΕ σηµαίνει απώλεια δηµοκρατίας για τους εκλογείς. 
Γιατί θα πρέπει να ψηφίσουµε για ΛΙΓΟΤΕΡΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;  
 
Η Ευρώπη αξίζει καλύτερη τύχη από το προτεινόµενο Σύνταγµα. Συνιστώ, κατά συνέπεια, 
την απόρριψη του Συντάγµατος. 
 
Αντ' αυτού προτείνω περισσότερη δηµοκρατία στην ΕΕ: 
 

• Κάθε χώρα διατηρεί τον επίτροπό της, τον οποίο ορίζει και καθιστά υπόλογο. 
• Κάθε χώρα διαθέτει µια ισότιµη ψήφο στο Συµβούλιο Υπουργών, το οποίο 

ελέγχεται από το εθνικό κοινοβούλιο. 
• Πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία 75% για την έγκριση ενός νόµου στην ΕΕ. 
• Όλοι οι νόµοι της ΕΕ πρέπει επίσης να εξετάζονται και να εγκρίνονται από τα 

εθνικά κοινοβούλια. 
• Κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει δικαίωµα βέτο σε ζωτικά ζητήµατα, τα οποία 

κατόπιν εξετάζονται στην επόµενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. 
• Το Κοινοβούλιο της ΕΕ και οι χώρες που αντιπροσωπεύουν µια πλειοψηφία των 
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ευρωπαίων πολιτών, αποκτούν δικαίωµα βέτο σε όλα τα ζητήµατα. Σε περίπτωση 
αναστολής µιας νοµοθετικής πρότασης, τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν να 
εγκρίνουν τα ίδια νοµοθεσία στο συγκεκριµένο τοµέα. 

• Όλη η νοµοθεσία είναι δηµόσια και µπορεί κανείς να τη συµβουλευθεί στο 
∆ιαδίκτυο. Όλες οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και τα προπαρασκευαστικά 
έγγραφα είναι δηµόσια, εκτός αν το 75% έχει αποφασίσει να διεξαχθεί η 
συνεδρίαση κεκλεισµένων των θυρών ή να µη δηµοσιοποιηθεί ένα έγγραφο. 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
 
Το Σύνταγµα της ΕΕ εισάγει πολλούς νέους τοµείς στους οποίους η ΕΕ µπορεί να 
νοµοθετεί από κοινού µε τα κράτη µέλη ή αντί αυτών. ∆εν θα υπάρχουν πλέον ουσιώδη 
κοινωνικά θέµατα, στα οποία η ΕΕ δεν θα µπορεί να αναµιχθεί. 
 
Σε πολλούς νέους τοµείς θεσπίζεται η λήψη αποφάσεων µε πλειοψηφία, κάτι που σηµαίνει 
ότι τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν να υποσκελισθούν. 
 
Οι αρχηγοί κρατών θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προχωρούν ακόµα περισσότερο 
και να τροποποιούν τοµείς στους οποίους µέχρι σήµερα οι αποφάσεις απαιτούν οµοφωνία. 
Στο µέλλον θα µπορούν να εγκρίνονται αποφάσεις πλειοψηφικά και οι χώρες να 
υποσκελίζονται. 
 
Οι αρχηγοί κρατών θα µπορούν επίσης να επεκτείνουν την εξουσία της ΕΕ σε νέους 
τοµείς, χωρίς να απαιτούνται νέες εκλογές. 
 
Επιθυµούµε όπως η ΕΕ έλθει πιο κοντά στους πολίτες. Το Σύνταγµα της ΕΕ κάνει 
ακριβώς το αντίθετο, συγκεντρώνοντας ακόµη µεγαλύτερη εξουσία στις Βρυξέλλες. 
 
Κατά συνέπεια, συνιστώ την απόρριψη του Συντάγµατος. 
 
Αντ' αυτού, προτείνω περισσότερη ελευθερία στα κράτη µέλη και όχι µεγαλύτερη εξουσία 
σε κεντρικό επίπεδο: 
 

• Όλοι οι νόµοι να περιλαµβάνουν µια ηµεροµηνία λήξεως, µετά την οποία 
καθίστανται άκυροι, εκτός αν τροποποιηθούν ή αν παραταθεί η ισχύς τους. 

• Οι σηµερινές 100.000 σελίδες νοµοθετικών κειµένων της ΕΕ να ελεγχθούν µε 
κριτικό πνεύµα, εις τρόπον ώστε όλα τα µη διασυνοριακά θέµατα να επιστρέψουν 
στην αρµοδιότητα των κοινοβουλίων των κρατών µελών. 

• Να εισαχθεί µια πραγµατική αρχή της εγγύτητας, σύµφωνα µε την οποία τα εθνικά 
κοινοβούλια θα εγκρίνουν τον ετήσιο νοµοθετικό κατάλογο και θα δίνουν έτσι στην 
Επιτροπή το δικαίωµα να υποβάλλει νοµοθετική πρόταση. 

• Όλες οι αποφάσεις της ΕΕ να εξορθολογιστούν σε δύο µορφές: νόµοι και 
συστάσεις. Οι νόµοι θα εφαρµόζονται σε τοµείς όπου τα κράτη µέλη δεν µπορούν 
µόνα τους να νοµοθετήσουν αποτελεσµατικά. Οι συστάσεις θα αφορούν όλους τους 
άλλους τοµείς. 

• Το ∆ικαστήριο να περιορισθεί στην εκδίκαση συγκεκριµένων διαφορών και να 
απέχει από τη δηµιουργία ολοένα και µεγαλύτερης ολοκλήρωσης. 
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ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ 
 
Το Σύνταγµα καθιστά την ΕΕ ένα ‘νοµικό πρόσωπο’, που εκπροσωπεί τα κράτη µέλη στον 
υπόλοιπο κόσµο και αφαιρεί από τα κράτη µέλη την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων εθνών. 
 
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται από την ΕΕ υπερέχει έναντι των δηµοκρατικώς 
εγκριθέντων νόµων των κρατών µελών. Ακόµα και τα ίδια τα εθνικά µας Συντάγµατα 
πρέπει να υποχωρήσουν, όταν έρχονται σε αντίθεση µε µια απόφαση των Βρυξελλών. 
 
Αυτή η αρχή του κεντρικού οµοσπονδιακού κράτους κατοχυρώνεται πλέον στο άρθρο 6 
του νέου Συντάγµατος, και τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα 
αµφισβητούµενα ζητήµατα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 
 
Η ΕΕ αποκτά δικό της Υπουργό Εξωτερικών και κοινό στρατό και αστυνοµία. Ένας 
κοινός Πρόεδρος και ένας κοινός Υπουργός Εξωτερικών, µαζί µε ένα κοινό κυβερνητικό 
επικεφαλής - τον Πρόεδρο της Επιτροπής - θα µας εκπροσωπούν πλέον στις άλλες χώρες 
του κόσµου. 
 
Τα 25 κράτη µέλη θα καταστούν πολιτείες, όπως στις ΗΠΑ, αλλά µε µικρότερη ελευθερία 
να νοµοθετούν σε σχέση µε τις αµερικανικές πολιτείες. Και για αυτό λόγο, λοιπόν, 
προτείνω την απόρριψη του Συντάγµατος. 
 
Αντ' αυτού, προτείνω µια συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων και ελεύθερων εθνών. Ο 
κόσµος δεν έχει ανάγκη από µια νέα υπερδύναµη. 
 

• Η συνεργασία στην ΕΕ δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ένα Σύνταγµα, αλλά σε µια 
συµφωνία µεταξύ ανεξαρτήτων κρατών, σε µια συνθήκη την οποία κάθε χώρα θα 
µπορεί να λύει µε προθεσµία προειδοποίησης 2 ετών. 

• Το ∆ικαστήριο και οι αρχές της ΕΕ πρέπει να σέβονται τα εθνικά Συντάγµατα, 
όπως ερµηνεύονται από τα εθνικά ανώτατα ή συνταγµατικά δικαστήρια. 

• Η κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να εµποδίζει τα κράτη µέλη να 
έχουν τη δική τους ανεξάρτητη πολιτική σε διεθνές επίπεδο. 

• Τα στρατιωτικά θέµατα πρέπει να διαχωρισθούν από την πολιτική συνεργασία στο 
επίπεδο της ΕΕ. 

• Ο Πρόεδρος της ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και να καθιερωθεί µια προεδρία που 
θα ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη µέλη. 

 
Η ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΘΕΙ 
 
Εξακολουθούµε να έχουµε έναν προϋπολογισµό, του οποίου το 10% περίπου από τους 
φόρους που καταβάλλουµε στις Βρυξέλλες, υπεξαιρείται. 
 
Εξακολουθούµε να έχουµε µια ΕΕ, της οποίας ο ∆ιαµεσολαβητής, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού δεν είναι σε θέση να 
ελέγξουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. 
 
Έχουµε µια αλιευτική πολιτική, η οποία βλάπτει τα αλιεύµατα και τους αλιείς. Μια 
γεωργική πολιτική, η οποία κοστίζει ακριβά στους καταναλωτές και τους 



 

AM\546089EL.doc 35/95 PE 347.293v01-00/1-282 

 EL 

φορολογούµενους, χωρίς να ευνοεί τους γεωργούς. 
 
∆ιαρθρωτικά ταµεία, των οποίων οι πόροι εξανεµίζονται. 
 
Για το λόγο αυτό, επίσης, συνιστώ την απόρριψη του Συντάγµατος. 
 
Προτείνω την αποσυµφόρηση της ΕΕ, ώστε να µπορεί να ακουστεί καλύτερα η φωνή της. 
 
∆ΙΚΑΙΑ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 

• Το σχέδιο Συντάγµατος να υποβληθεί σε ταυτόχρονο δηµοψήφισµα σε όλες τις 
χώρες, ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τους 
κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στην κοινή µας συνεργασία. 

 
• Τα δηµοψηφίσµατα πρέπει να είναι ελεύθερα, θα πρέπει δε να δοθούν τα ίδια 

δηµόσια κονδύλια στην πλευρά του ναι και του όχι σε κάθε χώρα. 
 
Αν σε µια χώρα κερδίσει το όχι στο δηµοψήφισµα, συνέρχεται νέα και πιο 
αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η οποία µπορεί να εκπονήσει προτάσεις για πιο 
δηµοκρατικούς κανόνες του παιχνιδιού, κανόνες οι οποίοι να ενώνουν και όχι να χωρίζουν 
τους Ευρωπαίους, όπως κάνει το υφιστάµενο σχέδιο Συντάγµατος της ΕΕ. 

 Or. da 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 103 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα που εγκρίθηκε από την ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη βάσει του σχεδίου που επεξεργάστηκε η Συνέλευση για το Μέλλον της 
Ευρώπης αποτελεί ένα σηµαντικότατο βήµα προόδου προς την κατεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής οικοδόµησης κι αποτελεί έναν ιστορικό συµβιβασµό που,  µόλις τεθεί 
σε ισχύ, θα αποφέρει άµεσα κέρδη στούς Ευρωπαίους πολίτες, διευκολύνοντας και 
εκδηµοκρατίζοντας τη λειτουργία της Ένωσης σε ό,τι αφορά τον τρόπο άσκησης 
των αρµοδιοτήτων της, και επιτρέποντας τη συµµετοχή στο έργο αυτό όλων των 
οργάνων της Ένωσης και όλων των κρατών µελών, από τις εθνικές κυβερνήσεις 
και τα εθνικά κοινοβούλια µέχρι τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, 

 Or. es 
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Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 104 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι το σχέδιο Συντάγµατος κορυφώνει την ολοένα αυξανόµεη τάση που 
παρατηρείται στην εξέλιξη των προηγούµενων συνθηκών, για µεγαλύτερη πολιτική 
ολοκλήρωση και για εµβάθυνση της δηµοκρατίας στον ευρωπαϊκό δηµόσιο χώρο, 
και σε αυτόν ακριβώς τον ανοικτό και κρίσιµο χώρο θα αρχίσει να ισχύει, τόσο ως 
κανόνας όσο και ως διαδικασία, το Σύνταγµα· 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 105 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι γενικά η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
(διαγραφή) θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ισχυουσών συνθηκών από την 
οποία θα αντλήσουν απτά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως 
ο δηµοκρατικός εκπρόσωπός τους και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης (διαγραφή)· 

 Or. de 

 

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

Τροπολογία 106 
Παράγραφος 1 

1. αναγνωρίζει ότι γενικά η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
αποτελεί (διαγραφή) συµβιβασµό που θα οδηγήσει σε αρκετές βελτιώσεις σε σχέση 
µε τις ισχύουσες συνθήκες (διαγραφή)· 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 107 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι (διαγραφή) η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
αποτελεί σωστό συµβιβασµό και θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ισχυουσών 
συνθηκών από την οποία θα αντλήσουν ορατά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες και η 
κοινωνία των πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ως οι 
δηµοκρατικοί εκπρόσωποί τους και (διαγραφή) τα κράτη µέλη, οι περιφέρειές τους, 
οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης αλλά και εποµένως 
ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 108 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι (διαγραφή) η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
αποτελεί σωστό συµβιβασµό που θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ισχυουσών 
συνθηκών από την οποία θα αντλήσουν απτά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο δηµοκρατικός εκπρόσωπός τους και τα θεσµικά όργανα 
της Ένωσης αλλά και τα κράτη µέλη, οι περιφέρειές τους και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις και εποµένως ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sérgio Sousa Pinto 

Τροπολογία 109 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι (διαγραφή) η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
αποτελεί σωστό συµβιβασµό που θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ισχυουσών 
συνθηκών από την οποία θα αντλήσουν απτά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο δηµοκρατικός εκπρόσωπός τους και τα θεσµικά όργανα 
της Ένωσης αλλά και τα κράτη µέλη, οι περιφέρειές τους και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις και εποµένως ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 110 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι γενικά η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
αποτελεί σωστό συµβιβασµό που θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση έναντι των 
ισχυουσών συνθηκών από την οποία θα αντλήσουν απτά οφέλη οι ευρωπαίοι πολίτες, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο δηµοκρατικός εκπρόσωπός τους και τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης αλλά και τα κράτη µέλη, οι περιφέρειές τους και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις και εποµένως ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 111 
Παράγραφος 1 α (νέα) 

1α. εκφράζει τον πλήρη σεβασµό και την κατανόησή του προς τους πολίτες οι οποίοι 
ενδεχοµένως πιστεύουν ότι το κείµενο αυτό, ως προϊόν συµβιβασµού, δεν απηχεί 
κάποιες από τις θεµιτές προσδιοκίες τους· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι η συνολική 
τοποθέτηση επί της Συνταγµατικής Συνθήκης πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να 
απορρέει ως αντιστάθµιση των θεµιτών αυτών ανησυχιών από τις σηµαντικές 
βελτιώσεις που αυτό εξασφαλίζει στην Ένωση και τους πολίτες της· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 112 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 2 

Ευρωπαϊκή Ένωση: µια Ένωση κρατών και πολιτών, µια ενιαία νοµική οντότητα  

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 113 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 2 

Κοινότητα θεµελιωδών δικαιωµάτων και αξιών 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Reinhard Rack 

Τροπολογία 114 
Παράγραφος 1 α (νέα)  

1α. παραιτείται και πάλι ενόψει του καλού συνολικού αποτελέσµατος από τη ρητή 
επισήµανση όλων των αµφιλεγοµένων µεµονωµένων αποτελεσµάτων· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 115 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 2 

Περισσότερη διαφάνεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 116 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 2 

Βελτίωση του ορισµού της φύσης και των στόχων της Ένωσης 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 117 
Παράγραφος 2 

(Η παράγραφος 2 γίνεται 4) 

Mεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη φύση και τους στόχους της Ένωσης 

2. θεωρεί ότι το σχέδιο Συντάγµατος παρουσιάζει στούς πολίτες µε περισσότερη 
σαφήνεια (διαγραφή) τους στόχους και τις αρµοδιότητες της Ένωσης σε σχέση µε 
εκείνους των κρατών µελών,  δεδοµένου ειδικότερα ότι :  

 α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών αντικαθίσταται από το 
Σύνταγµα,  ένα ενιαίο πιο ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο εξαγγέλλονται οι 
στόχοι της Ένωσης, οι εξουσίες της και τα όριά της, 

 β) επικυρώνεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης, µε τη διευκρίνιση ότι αυτή 
αποτελεί Ένωση κρατών και πολιτών, 

 γ) προσδιορίζονται µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης 
(διαγραφή), οι αρχές που διέπουν τη δράση της στις σχέσεις της µε τα κράτη 
µέλη, σε πνεύµα σεβασµού των αντίστοιχων εξουσιών, οι οποίες 
διευκρινίζονται και προσδιορίζονται καλύτερα, 

 δ) εξαφανίζεται η διάκριση ανάµεσα σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και 
«Ευρωπαϊκή Ένωση», έννοιες που αλληλεπικαλύπτονται κατά τρόπο 
συγκεχυµένο: η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ενιαία οντότητα µε νοµική 
προσωπικότητα, 

 ε) απλοποιούνται τα ευρωπαϊκά νοµοθετικά κείµενα και αποσαφηνίζεται η 
ορολογία τους: οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια 
υποκαθιστούν την σηµερινή πολυπληθή τυπολογία κειµένων, µεταξύ των 
οποίων είναι οι οδηγίες, οι κανονισµοί, οι αποφάσεις, οι αποφάσεις-πλαίσια, 
χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο που περιγράφει καλύτερα την πραγµατικότητα, 

 στ) κατοχυρώνεται ο πλήρης σεβασµός των εξουσιών των κρατών µελών και 
των τοπικών και περιφερειακών φορέων: σύνθηµά της Ένωσης καθίσταται 
η ρήση « ενότητα είναι ποικιλοµορφία »·  επικυρώνεται η ισότητα των 
κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος·  επικυρώνεται ο σεβασµός της 
εθνικής ταυτότητας, των θεµελιωδών πολιτικών και συνταγµατικών δοµών 
των κρατών µελών,  συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και 
τοπικής Αυτοδιοίκησης· επιβεβαιώνεται η αρχή των δοτών αρµοδιοτήτων 
(σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις αρµοδιότητες που της 
παρέχουν τα κράτη µέλη)· ενισχύεται η αρχή της επικουρικότητας (βάσει της 
οποίας η Ένωση ενεργεί µόνο εκεί όπου οι στόχοι δεν µπορούν να 
επιτευχθούν µε επαρκώς αποτελεσµατικό τρόπο από τα κράτη µέλη )· 
επικυρώνεται η αρχή της αναλογικότητας (βάσει της οποίας η δράση της 
Ένωσης επιτρέπεται µόνο εκεί όπου είναι τούτο απολύτως απαραίτητο για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής οικοδόµησης )· επικυρώνεται η 
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συµµετοχή των κρατών µελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης· εντάσσεται η εδαφική συνοχή 
στούς στόχους της Ένωσης,  

 ζ) επικυρώνονται τα σύµβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι πολίτες να 
µπορούν να αισθάνονται εντονότερα ότι ανήκουν σε αυτήν: η σηµαία µε τον 
κύκλο των 12 αστέρων σε κυανό πεδίο, ο ύµνος που αποτελεί απόσπασµα 
του Ύµνου στη Χαρά της Ένατης Συµφωνίας του Μπετόβεν, η ρήση 
«ενότητα µε ποικιλοµορφία», το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα, και η ηµέρα της 
Ευρώπης που θα εορτάζεται στις 9 Μαΐου σε όλη την Ένωση, 

 η) (διαγράφεται) 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 118 
Παράγραφος 2 

2. επιδοκιµάζει το ότι το σχέδιο Συντάγµατος παρουσιάζει στους πολίτες µε 
περισσότερη σαφήνεια τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις σχέσεις 
ανάµεσα στην Ένωση και τα κράτη µέλη: 

 α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ένα 
πιο ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα υπαγορεύονται οι στόχοι της Ένωσης, 
οι εξουσίες της και τα όριά της, 

 β) τονίζεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης ως Ένωσης κρατών και πολιτών, 

 γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης καθώς 
και οι αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη 
και θα επικεντρωθούν οι πολιτικές της Ένωσης στις ανάγκες των πολιτών της, 

 δ) η σύγχυση των όρων "Ευρωπαϊκή Κοινότητα" και "Ευρωπαϊκή Ένωση" θα 
τερµατιστεί καθόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί µια ενιαία νοµική 
οντότητα (διαγραφή), 

 ε) τα ευρωπαϊκά µέσα και η ορολογία τους θα απλοποιηθούν και η ειδική 
φρασεολογία θα αντικατασταθεί από πιο κατανοητούς όρους (π.χ. οι 
ευρωπαϊκοί κανονισµοί θα αποκαλούνται ευρωπαϊκοί νόµοι, οι ευρωπαϊκές 
οδηγίες θα αποκαλούνται ευρωπαϊκοί νόµοι πλαίσια) χρησιµοποιώντας 
λεξιλόγιο που περιγράφει καλύτερα την πραγµατικότητα, 

 στ) η έµφαση για "ενότητα µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της 
ισότητας των κρατών µελών (διαγραφή) καθώς και της εθνικής ταυτότητάς 
τους, της εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και 
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της αρχής των δοτών αρµοδιοτήτων (διαγραφή), της επικουρικότητας, και της 
αναλογικότητας (διαγραφή), 

 ζ) η αναγνώριση των συµβόλων της Ένωσης θα συµβάλει στο να γνωρίσουν 
καλύτερα οι πολίτες της τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και τη δράση του, 

 η) µε τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη µπορούν οι πολίτες 
να αναµένουν πως θα τύχουν της στήριξης από όλα τα µέρη της Ένωσης σε 
περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης ή φυσικής/ανθρωπογενούς καταστροφής, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 119 
Παράγραφος 2 

2. επιδοκιµάζει, το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών γυναικών και 
ανδρών ενισχύονται και ορίζονται οι αξίες και στόχοι στο Σύνταγµα: 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 120 
Παράγραφος 2 

2. επιδοκιµάζει το ότι το σχέδιο Συντάγµατος παρουσιάζει στους πολίτες µε σαφέστερο 
ορισµό της αποστολής της Ένωσης και περισσότερη σαφήνεια σχετικά µε τη φύση 
και τους στόχους της (διαγραφή) καθώς και τις σχέσεις ανάµεσα στην Ένωση και τα 
κράτη µέλη και ειδικότερα: 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 121 
Παράγραφος 2 

2. επιδοκιµάζει το ότι το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης παρουσιάζει στους πολίτες 
µε περισσότερη σαφήνεια τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις 
σχέσεις ανάµεσα στην Ένωση και τα κράτη µέλη: 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Vincent 
Peillon 

Τροπολογία 122 
Παράγραφος 2 

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο Συντάγµατος παρουσιάζει στους πολίτες µε κάποια 
σαφήνεια τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις σχέσεις ανάµεσα στην 
Ένωση και τα κράτη µέλη : 

 Or. fr 

 
 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 123 
Παράγραφος 2, (α) 

(α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ένα πιο 
ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα υπαγορεύονται οι στόχοι της Ένωσης, οι 
εξουσίες της, οι µηχανισµοί της πολιτικής της και τα θεσµικά όργανά της και τα 
όριά της, 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 124 
Παράγραφος 2, (α) 

(α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ένα πιο 
ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα υπαγορεύονται οι στόχοι της Ένωσης, οι 
εξουσίες της και τα όριά της, και θα ορίζεται ρητώς η πρωτοκαθεδρία του 
κοινοτικού δικαίου, 

 Or. es 
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Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 125 
Παράγραφος 2 στοιχείο α α (νέο) 

(αα) ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ως ακρογωνιαίος λίθος της κοινής τάξης 
αξιών συµπεριελήφθη πλήρως στο Σύνταγµα και είναι κατ' αυτόν τον τρόπο 
δεσµευτικός από νοµική άποψη· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 126 
Παράγραφος 2, στοιχείο (β) 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud 

Τροπολογία 127 
Παράγραφος 2 (β) 

(β) τονίζεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης ως Ένωσης των κρατών και των πολιτών, 
µε σεβασµό των θεµελιωδών δηµοκρατικών κανόνων που στηρίζονται στην 
αποδοχή της αρχής της πλειοψηφίας, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Riccardo Ventre 

Τροπολογία 128 
Παράγραφος 2, στοιχείο β) 

(β) τονίζεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης ως Ένωσης πολιτών, τοπικών και 
περιφερειακών κοινοτήτων και κρατών, 

 Or. it 
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Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 129 
Παράγραφος 2 στοιχείο β 

(β) η αναγνώριση της διττής νοµιµότητας της Ένωσης ως Ένωσης των κρατών και 
πολιτών γυναικών και ανδρών θεµελιώνει αυτήν ως κυρίαρχο της ευρωπαϊκής 
ολοκήρωσης· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 130 
Παράγραφος 2 στοιχείο β α (νέο) 

βα) επεκτείνεται η πρόσβαση µεµονωµένων προσώπων στο ∆ικαστήριο της Ένωσης 
στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Vincent 
Peillon 

Τροπολογία 131 
Παράγραφος 2 (γ) 

(γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και (διαγραφή) οι αρχές που διέπουν τη 
δράση της Ένωσης και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη (διαγραφή), 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 132 
Παράγραφος 2 (γ) 

(γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι 
αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη κατά τρόπο 
πολύ προοδευτικό και σύµφωνον προς τις νέες κοινωνικές συνθήκες, και θα 
επικεντρωθούν οι πολιτικές της Ένωσης στις ανάγκες των πολιτών της, 
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 Or. es 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 133 
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ) 

(γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι 
αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη χωρίς να 
έρχονται σε σύγκρουση µε τη βασική κυριαρχία των κρατών µελών και χωρίς να 
παραγνωρίζουν τις ιστορικές και πνευµατικές ρίζες της Ευρώπης και θα 
επικεντρωθούν οι πολιτικές της Ένωσης στις ανάγκες των πολιτών της, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 134 
Παράγραφος 2 (γ) 

(γ) θα προσδιοριστούν µε σαφή τρόπο οι αξίες και οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι 
αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη και θα 
κατευθύνουν τις πολιτικές της Ένωσης στην πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών 
της, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 135 
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ) 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 136 
Παράγραφος 2 (δ) 

(δ) οι συγκεχυµένα αλληλεπικαλυπτόµενες «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και «Ευρωπαϊκή 
Ένωση» θα αντικατασταθούν µε µια ενιαία οντότητα και η Ένωση θα αποκτήσει 
ιδίαν και ενιαία νοµική προσωπικότητα, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 137 
Παράγραφος 2 (δ) 

(δ) οι συγκεχυµένα αλληλεπικαλυπτόµενες «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και «Ευρωπαϊκή 
Ένωση» θα καταστούν µια ανιαία νοµική οντότητα και διάρθρωση, έστω κι αν η 
κοινοτική µέθοδος δεν ισχύει για όλες τις αποφάσεις, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 138 
Παράγραφος 2 (ε) 

(ε) µια νέα σχέση αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών και Ένωσης, µια πιο δοµηµένη και 
αποτελεσµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα συνοδεύονται από µεγαλύτερη 
σαφήνεια των νοµικών πράξεων και του υποχρεωτικού τους χαρακτήρα, δεδοµένου 
ότι οι κανονισµοί θα δώσουν τη θέση τους στους ευρωπαϊκούς νόµους και οι 
οδηγίες στους ευρωπαϊκούς νόµους πλαίσια, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 139 
Παράγραφος 2, στοιχείο (ε) 

(ε) τα ευρωπαϊκά µέσα και η ορολογία τους θα απλοποιηθούν και θα καταστούν πιο 
κατανοητά στους απλούς ανθρώπους· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 140 
Παράγραφος 2 στοιχείο ε 

ε) τα ευρωπαϊκά µέσα και η ορολογία τους θα απλοποιηθούν και η ειδική φρασεολογία 
θα αντικατασταθεί από πιο κατανοητούς όρους (διαγραφή) χρησιµοποιώντας 
λεξιλόγιο που περιγράφει καλύτερα την πραγµατικότητα, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 141 
Παράγραφος 2, στοιχείο (στ) 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Τροπολογία 142 
Παράγραφος 2 στοιχείο στ) 

διαγράφεται 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 143 
Παράγραφος 2, στοιχείο (στ) 

(στ) όλοι αυτοί οι παράγοντες που εξασφαλίζουν ότι η Ένωση ουδέποτε πρόκειται να 
αποτελέσει ένα κεντρικό πανίσχυρο υπερκράτος, µεταξύ των οποίων και οι εξής: 

- η βασική ισοτιµία των κρατών µελών εντός της Ένωσης, καθώς και όσον αφορά 
τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 
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- ο σεβασµός της ταυτότητάς τους που ενυπάρχει στις πολιτικές και συνταγµατικές 
δοµές τους, συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης· 

 - οι αρχές της εκχώρησης εξουσιών (σύµφωνα µε τις οποίες η Ένωση διαθέτει µόνο 
τις αρµοδιότητες που της έχουν εκχωρήσει τα κράτη µέλη), η επικουρικότητα (µε 
βάση την οποία, στον βαθµό που η ΕΕ δεν διαθέτει αποκλειστικές εξουσίες, ενεργεί 
µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ένας στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
καλύτερα σε χαµηλότερο επίπεδο από τα κράτη µέλη, τις περιφερειακές ή τις 
τοπικές αρχές) και η αναλογικότητα (µε βάση την οποία, η µορφή και το 
περιεχόµενο των δράσεων της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτό που 
απαιτείται για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που προβλέπει η Συνθήκη· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 144 
Παράγραφος 2 (στ) 

(στ) στη διάρθρωση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών και της Ένωσης, ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των κέντρων αποφάσεων θα αντιστοιχεί στις αρχές της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας, διασφαλίζοντας έτσι την "ενότητας στο 
πλαίσιο της διαφοράς" των ευρωπαϊκών κρατών και λαών· ειπλέον, στο µέτρο που 
παρέχει µια αυξηµένη κανονιστική αξία στο χώρο της πολιτικής απόφασης, το 
Σύνταγµα θα οδηγήσει στην ισότητα µεταξύ των κρατών, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 145 
Παράγραφος 2, στοιχείο (στ) 

(στ) υπάρχει τόσο έντονη έµφαση για αποκέντρωση που είναι εγγενής στην έννοια της 
"ενότητας µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας των κρατών 
µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς και της εθνικής ταυτότητάς τους, και των 
εγχώριων συνταγµατικών δοµών, την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Ένωση από τα 
κράτη µέλη, τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και του 
κεντρικού ρόλου των κρατών µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 146 
Παράγραφος 2 στοιχείο στ) 

στ) η έµφαση για "ενότητα µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας 
των κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς και της εθνικής ταυτότητάς τους, 
της εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, της αρχής 
των δοτών αρµοδιοτήτων (σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις 
αρµοδιότητες που τις παρέχουν τα κράτη µέλη), της επικουρικότητας, της 
αναλογικότητας και της συµµετοχής των κρατών µελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης ιδιαίτερα τον κεντρικό ρόλο της στην περίπτωση 
συνταγµατικών τροποποιήσεων µε µεταφορές αρµοδιοτήτων προς όφελος της 
Ένωσης, εγγυώνται πως η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ ένα κεντρικό παντοδύναµο  
"υπερκράτος", 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud 

Τροπολογία 147 
Παράγραφος 2 (στ) 

στ) η έµφαση για "ενότητα µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας 
των κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς και της εθνικής ταυτότητάς τους, 
της εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, της αρχής 
των δοτών αρµοδιοτήτων (σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις 
αρµοδιότητες που τις παρέχουν τα κράτη µέλη), της επικουρικότητας, της 
αναλογικότητας και της συµµετοχής των κρατών µελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης εγγυώνται µια σωστή ευθυγράµµιση και εφαρµογή των 
κοινά αναγνωρισµένων και αποδεκτών κανόνων δικαίου, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 148 
Παράγραφος 2, στοιχείο (στ) 

(στ) εξασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέποτε πρόκειται να αποτελέσει ένα 
κεντρικό πανίσχυρο υπερκράτος µέσω της έµφασης για "ενότητα µε ποικιλοµορφία" 
και υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας των κρατών µελών και της εθνικής 
ταυτότητά τους (διαγραφή), καθώς και µέσω της αρχής των δοτών αρµοδιοτήτων 
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(σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις αρµοδιότητες που τις παρέχουν 
τα κράτη µέλη), της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της συµµετοχής των 
κρατών µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης (διαγραφή), 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 149 
Παράγραφος 2 (στ) 

(στ) η έµφαση για "ενότητα µε ποικιλοµορφία", η υποχρέωση για σεβασµό της ισότητας 
των κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς και της εθνικής ταυτότητάς τους, 
της εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, της αρχής 
των δοτών αρµοδιοτήτων (σύµφωνα µε την οποία η Ένωση έχει µόνο εκείνες τις 
αρµοδιότητες που τις παρέχουν τα κράτη µέλη), της επικουρικότητας, της 
αναλογικότητας και της συµµετοχής των κρατών µελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης εγγυώνται πως η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ ένα κεντρικό 
παντοδύναµο  "υπερκράτος", αλλά ότι θα αποκτήσει οµοσπονδιακό χαρακτήρα ο 
οποίος θα συνδυάζει τις πραγµατικές συνθήκες των εθνικών κρατών και της 
πολιτικής δοµής τους µε την ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού συµφέροντος και µιας 
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 150 
Παράγραφος 2 (ζ) 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 151 
Παράγραφος 2 στοιχείο ζ 

ζ) η αναφορά των συµβόλων της Ένωσης στο Σύνταγµα θα συµβάλει στο να γνωρίσουν 
καλύτερα οι πολίτες της τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και τη δράση του, 
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 Or. de 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 152 
Παράγραφος 2, στοιχείο (ζ) 

(ζ) η αναγνώριση των συµβόλων της Ένωσης θα συµβάλει στο να γίνουν καλύτερα 
γνωστά (διαγραφή) τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και η δράση τους, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 153 
Παράγραφος 2, στοιχείο (η) 

η) µε τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη (που θα είναι ακόµη 
καλύτερη αν επεκταθεί ώστε να καλύψει τη στρατιωτική επίθεση εναντίον κρατών 
µελών και την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών µελών) µπορούν 
οι πολίτες να αναµένουν πως θα τύχουν της στήριξης από όλα τα µέρη της Ένωσης σε 
περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης ή φυσικής/ανθρωπογενούς καταστροφής, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud 

Τροπολογία 154 
Παράγραφος 2 (η) 

η) µε τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη µπορούν οι πολίτες να 
αναµένουν πως θα τύχουν της αδιαφοροποίητης στήριξης από όλα τα µέρη της 
Ένωσης σε περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης ή φυσικής/ανθρωπογενούς 
καταστροφής, 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 155 
Παράγραφος 2 (η) α (νέο) 

(η) α. επανεπιβεβαιώνονται - πράγµα που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε µια διευρυµένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση - η αρχή,  ο στόχος και η πολιτική της οικονοµικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, που εγγυάται ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται επαρκείς 
πόροι για την επίτευξη και παγίωση της εν λόγω συνοχής εντός και µεταξύ όλων 
των κρατών µελών, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 156 
Παράγραφος 2 (ηα) (νέο) 

(ηα) η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συµµετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

 Or. en 

 

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

Τροπολογία 157 
Παράγραφος 2 α (νέα) 

2 α. θεωρεί λυπηρό το ότι η Συνθήκη που θεσπίζει ένα Σύνταγµα για την Ευρώπη 
απαγορεύει την πλήρη υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης· θεωρεί λυπηρό το ότι 
η Συνθήκη αυτή εµποδίζει την θέσπιση κοινωνικών προδιαγραφών, και ειδικότερα 
ενός Ευρωπαϊκού ελάχιστου µισθού· τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά έχουν ζωτική 
σηµασία προκειµένου να δώσουν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξή τους στην 
Ευρωπαϊκή οικοδόµηση, 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 158 
Τίτλος της παραγράφου 3 

Η ικανότητα προς δράση της Ένωσης και η ενίσχυση του ρόλου της στον κόσµο 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 159 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 3 

Μια πιο δοµηµένη και αποτελεσµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 160 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 3 

Πιο δοµηµένες και αποτελεσµατικές αποφάσεις 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 161 
Τίτλος της παραγράφου 3 

Αύξηση της αποδοτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 162 
Τίτλος της παραγράφου 3 

Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon 

Τροπολογία 163 
Παράγραφος 3 - Εισαγωγή [µέχρι το στοιχείο (α)] 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 164 
Παράγραφος 3 

3. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι µε το που θα αρχίσει να ισχύει η Συνταγµατική Συνθήκη, 
τα θεσµικά όργανα της Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσµατικότερα, λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων: 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 165 
Παράγραφος 3 

3. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα, τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσµατικότερα και πιο αποδοτικά, λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων: 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 166 
Παράγραφος 3 

(η παράγραφος 3 γίνεται 6) 

Βελτίωση της αποδοτικότητας της Ένωσης  

3. θεωρεί ότι,  µε το που θα αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα,  τα θεσµικά όργανα της 
Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσµατικότερα, 
δεδοµένου ιδιαίτερα ότι : 

 α) θα αυξηθεί ο αριθµός των θεµάτων επί των οποίων οι κυβερνήσεις θα 
αποφασίζουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία και όχι µε 
οµοφωνία, ένα στοιχείο απαραίτητο προκειµένου η Ένωση των 25 κρατών 
µελών να µπορεί να λειτουργεί χωρίς να παρεµποδίζεται από αρνησικυρίες, 

 β) θα δηµιουργηθεί ο θεσµός του « Ευρωπαίου Υπουργού Εξωτερικών », που 
θα είναι ικανός να αποτελεί τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές 
προσκήνιο και να καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και 
ταυτόχρονα θα είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα 
διορίζεται από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου ως αρµόδιος, µε 
την ιδιότητα του επιτρόπου, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 γ) θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δοµές στον τοµέα 
της αµυντικής πολιτικής, 

 δ) θα αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σταθερότερη προεδρία, µε θητεία 
δυόµισι ετών εκ περιτροπής µεταξύ και των 25 κρατών µελών, αντί της 
ισχύουσας σήµερα εξάµηνης θητείας,  

 ε) θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση νοµική προσωπικότητα, την οποία 
σήµερα διαθέτει µόνο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και θα γίνει έτσι ικανή να 
ενεργεί στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και να συµµετέχει σε διεθνείς 
συµφωνίες,  

 στ) θα παύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντίθεται από έναν επίτροπο από 
κάθε κράτος µέλος και θα µειώσει τον αριθµό των επιτρόπων σε 20,  

 ζ) θα µειωθεί ο αριθµός των διαφόρων τύπων νοµοθετικών κειµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα µειωθούν οι διαδικασίες έγκρισής τους και θα 
διευκρινιστεί η διαφορά µεταξύ νοµοθετικών και εκτελεστικών κειµένων,  

 η) θα καταστεί αποτελεσµατικότερη η δράση της Ένωσης στον τοµέα της 
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, χάρη στην επέκταση της 
νοµοθετικής διαδικασίας σε όλον τον τοµέα, µε την πλήρη συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και βάσει της αρχής της ειδικής πλειοψηφίας 
για τις αποφάσεις του Συµβουλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 
µιας πραγµατικής «Ένωσης δικαίου», 
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 θ) θα καταστεί η πολιτική επί θεµάτων µετανάστευσης και ασύλου µια 
αυτόνοµη αναγνωρισµένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
προάγει δράσεις ενσωµάτωσης των πολιτών των τρίτων χωρών και θα 
εγγυάται την δίκαιη κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατών µελών, 
χάρη στην ενσωµάτωση ειδικών διατάξεων στο Σύνταγµα, 

 ι) θα προβλεφθεί η δυνατότητα να συνεργάζονται οµάδες κρατών µεταξύ τους 
µε στενότερο τρόπο για ορισµένες πολιτικές, όποτε δεν είναι όλα τα κράτη 
µέλη διατεθειµένα για κάτι τέτοιο,  

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 167 
Παράγραφος 3 

3. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα, τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσµατικότερα, λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων: 

 α) θα σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στο πεδίο της ψηφίζουσας ειδικής πλειοψηφίας 
και όχι οµοφωνίας στο Συµβούλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί το 
φαινόµενο της τροχοπέδης σε µια Ένωση  25 ή περισσοτέρων εθνών, 

 β) η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διατηρείται επί δυόµισι χρόνια και 
όχι εκ περιτροπής επί εξάµηνο,  

 γ) θα µειωθεί το µέγεθος της Επιτροπής, 

 δ) ο νέος Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών (διαγραφή) θα µπορεί να οµιλεί εξ 
ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα θέµατα για τα οποία αυτή έχει κοινή 
θέση, 

 ε) η αναγνώριση του νοµικού χαρακτήρα της Ένωσης (διαγραφή) θα αυξήσει την 
ικανότητα της Ένωσης να δρα στις διεθνείς σχέσεις και να συµµετέχει σε διεθνείς 
συµφωνίες, 

 στ) θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δοµές στον τοµέα 
της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, γεγονός που θα ενισχύσει τον ρόλο της 
Ένωσης στην προώθηση της ειρήνης στον κόσµο· 

 ζ) θα περιοριστεί ο αριθµός των νοµοθετικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
και των διαδικασιών για την έγκρισή τους· θα γίνει δε σαφής διάκριση ανάµεσα 
στα νοµοθετικά και εκτελεστικά µέσα, 

 η) η δράση της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 
θα αποκτήσει αποτελεσµατικότερες διαδικασίες, πράγµα που εγγυάται απτή 
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πρόοδο σε ό,τι αφορά τα θέµατα της ασφάλειας και της µετανάστευσης, 

 θ) για έναν ορισµένο αριθµό άλλων θεµάτων, θα διευκολυνθεί (διαγραφή) η 
εφαρµογή της επιτυχούς κοινοτικής µεθόδου, στον βαθµό που θα υπάρξει η 
αναγκαία προς τούτο κοινή πολιτική βούληση· 

 ι) υπάρχει µεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες ρυθµίσεις όταν δεν είναι 
διατεθειµένα  όλα τα κράτη µέλη ή δεν µπορούν να εφαρµόσουν ορισµένες 
πολιτικές ταυτόχρονα, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon 

Τροπολογία 168 
Παράγραφος 3 (α) 

(α) θα σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στο πεδίο της ψηφίζουσας ειδικής πλειοψηφίας και 
όχι οµοφωνίας στο Συµβούλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί το 
φαινόµενο της τροχοπέδης σε µια Ένωση  25 ή περισσοτέρων εθνών· η µη υιοθέτηση 
της ειδικής πλειοψηφίας για τα κοινωνικά και φορολογικά ζητήµατα είναι ως εκ 
τούτου ενδεικτική της απουσίας θέλησης για πρόοδο σε αυτούς τους τόσο 
σηµαντικούς εντούτοις για την συνοχή και την ευηµερία της Ένωσης τοµείς,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 169 
Παράγραφος 3 (α) 

(α) θα σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στο πεδίο της ψηφίζουσας ειδικής πλειοψηφίας και 
όχι οµοφωνίας στο Συµβούλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί το 
φαινόµενο της τροχοπέδης σε µια Ένωση  25 ή περισσοτέρων εθνών, και θα καταστεί 
έτσι πραγµατικότητα το διώνυµο εµβάθυνση/διεύρυνση, 

 Or. es 
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Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Τροπολογία 170 
Παράγραφος 3 (α) α (νέο) 

(α) α. θεωρεί λυπηρό το ότι η Συνθήκη Συντάγµατος δεν επιτρέπει καµία πρόοδο στο 
φορολογικό τοµέα και ότι διατηρεί τον κανόνα της οµοφωνίας, ακόµη και στον 
τοµέα της καταπολέµησης της φορολογικής απάτης,  αντίθετα από τα όσα είχε 
συµφωνήσει η ίδια η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 171 
Παράγραφος 3 (β) 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 172 
Παράγραφος 3, στοιχείο (β) 

(β) η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διατηρείται επί δυόµισι χρόνια και όχι εκ 
περιτροπής επί εξάµηνο, διασφαλίζοντας την καλύτερη συνέχεια της χάραξης 
πολιτικής· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Reinhard Rack 

Τροπολογία 173 
Παράγραφος 3 στοιχείο γ 

διαγράφεται 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 174 
Παράγραφος 3, στοιχείο (γ) 

(γ) θα µειωθεί το µέγεθος της Επιτροπής, µε βάση την ισότιµη εκ περιτροπής εναλλαγή 
µεταξύ των κρατών µελών· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 175 
Παράγραφος 3, στοιχείο (γ) 

(γ) θα µειωθεί το µέγεθος της Επιτροπής, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Joachim Wuermeling 

Τροπολογία 176 
Παράγραφος 3 στοιχείο γ 

γ) µειώνεται ο αριθµός των µελών της Επιτροπής, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 177 
Παράγραφος 3 στοιχείο γ 

γ) θα µειωθεί το µέγεθος της Επιτροπής από το έτος 2014, 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 178 
Παράγραφος 3, στοιχείο (δ) 

(δ) θα θεπιστεί θέση Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα 
συγχωνευθούν οι δύο θέσεις που σήµερα αποτελούν εστία επικάλυψης και 
σύγχυσης, ο οποίος θα µπορεί να οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα 
θέµατα για τα οποία υπάρχει κοινή θέση, πράγµα που, σε συνδυασµό µε την 
εκχώρηση νοµικής υπόστασης, θα συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση της 
ορατότητας της Ένωσης ως παράγοντα της διεθνούς σκηνής· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 179 
Παράγραφος 3 (δ) 

(δ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις - δύο θέσεις που παρουσιάζουν επικάλυψη 
έργου και σύγχυση - θα συγχωνευθούν σε µια ενιαία θέση ευρωπαίου "Υπουργού 
Εξωτερικών" ο οποίο θα µπορεί να οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα 
θέµατα για τα οποία υπάρχει κοινή θέση, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µιας σηµαντικής συνολικής εξουσίας ικανής να ενεργεί 
στη διεθνή σκηνή για την επίτευξη των στόχων που ορίζει το Σύνταγµα και, µεταξύ 
άλλων, για τη διατήρηση της ειρήνης, για την αποτροπή των συγκρούσεων και την 
ενίσχυση της ασφάλειας βάσει των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, για 
την προώθηση της ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας και για την 
προώθηση ενός συστήµατος θεµελιωµένου στην πολυµερή συνεργασία, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 180 
Παράγραφος 3, στοιχείο (δ) 

(δ) η δηµιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ, ο οποίος θα µπορεί να οµιλεί εξ 
ονόµατος της Ένωσης για θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, θα είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, θα προεδρεύει του Συµβουλίου 
Υπουργών Εξωτερικών και θα διαθέτει µια νέα κοινή διοικητική δοµή στο πλαίσιο 
της Επιτροπής και του Συµβουλίου· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 181 
Παράγραφος 3 στοιχείο δ 

δ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις - δύο θέσεις που παρουσιάζουν επικάλυψη 
έργου και σύγχυση - θα συγχωνευθούν σε µια ενιαία θέση ευρωπαίου "Υπουργού 
Εξωτερικών" ο οποίος θα µπορεί να οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα 
θέµατα για τα οποία υπάρχει κοινή θέση και ο οποίος κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του στηρίζεται σε µια ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικών, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 182 
Παράγραφος 3, στοιχείο (ε) 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 183 
Παράγραφος 3, στοιχείο (ε) 

(ε) η αναγνώριση του νοµικού χαρακτήρα της Ένωσης, όπως συνέβαινε και µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αυξήσει την ικανότητα της Ένωσης να δρα στις διεθνείς 
σχέσεις και να συµµετέχει σε διεθνείς συµφωνίες, συµβάλλοντας στις πολυµερείς 
σχέσεις και σε µια νέα παγκόσµια τάξη, 

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 184 
Παράγραφος 3 στοιχείο ε α (νέα) 

εα) η συνολική εξωτερική δράση της Ένωσης υπόκειται ρητώς από το Σύνταγµα στην 
επιταγή της προάσπισης της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 185 
Παράγραφος 3, στοιχείο (ζ) 

διαγράφεται 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 186 
Παράγραφος 3, στοιχείο (η) 

(η) η δράση της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα 
αποκτήσει αποτελεσµατικότερες διαδικασίες, πράγµα που εγγυάται απτή πρόοδο σε 
ό,τι αφορά τα θέµατα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της µετανάστευσης, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 187 
Παράγραφος 3, στοιχείο (θ) 

(θ) για έναν ορισµένο αριθµό άλλων θεµάτων, θα διευκολυνθεί η απόφαση για την 
εφαρµογή της (διαγραφή) κοινοτικής µεθόδου, 

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 188 
Παράγραφος 3 (ι) 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon 

Τροπολογία 189 
Παράγραφος 3 (ι) 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon 

Τροπολογία 190 
Παράγραφος 3 (ι) α (νέο) 

(ι) α. οι ενισχυµένες συνεργασίες,  των οποίων η αποτελεσµατικότητα πρέπει να 
εξετάζεται υπό το πρίσµα των αυστηρών διατάξεων που διέπουν την εφαρµογή 
τους ( δυνατότητα άρνησης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελική 
απόφαση του Συµβουλίου) και των πραγµατικών πλεονεκτηµάτων από άποψη 
ενοποιηµένης Ευρώπης, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 191 
Παράγραφος 3, στοιχείο (ια) (νέο) 

(ια) ενισχύεται ο τοµέας της συναπόφασης του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πράγµα που συνιστά ενδυνάµωση της δηµοκρατίας· 

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

Τροπολογία 192 
Παράγραφος 3 α - Εισαγωγή (µέχρι -α) (νέο) 

3 α. διαπιστώνει ότι το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος περιέχει ορισµένα 
βήµατα προόδου που επιτρέπουν στα όργανα της Ένωσης να ασκούν τα καθήκοντά 
τους µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα,  βήµατα προόδου που δεν πρέπει 
εντούτοις να τα µεγαλοποιούµε, 

 Or. fr 

 

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

Τροπολογία 193 
Παράγραφος 3 α (νέα) 

3 α.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι κοινωφελείς υπηρεσίες εξακολουθούν να µην υπάγονται 
στο γενικό δίκαιο του ανταγωνισµού,  

 Or. fr 

 

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

Τροπολογία 194 
Παράγραφος 3 β (νέα) 

3 β. θεωρεί λυπηρό το ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση 
ενός Ευρωπαϊκού Συντάγµατος εξακολουθούν να αντιγράφουν τις ήδη ισχύουσες 
στις παλαιότερες συνθήκες (Νίκαιας, Άµστερνταµ κλπ.) διαδικασίες. Θεωρεί όλως 
ιδιαίτερα λυπηρό το ότι η αναθεώρηση των εσωτερικών πολιτικών και δράσεων 
της Ένωσης είναι δυνατή µόνο µετά από οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και επικύρωση από κάθε κράτος µέλος. Τούτο καθιστά πολύ αµφίβολη 
την τροποποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν 
ειδικότερα στην ενίσχυση της κοινωνικής και φορολογικής εναρµόνισης, 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 195 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 4 

∆ιεύρυνση των δικαιωµάτων των πολιτών και της δηµοκρταίας 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 196 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 4 

Βελτίωση της δηµοκρατικής ευθύνης και των δικαιωµάτων των πολιτών 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Joachim Wuermeling 

Τροπολογία 197 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 4 

Βελτίωση της ενισχυµένης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 198 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 4 

Βελτίωση της ποιότητας της δηµοκρατίας 

 Or. pt 
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Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 199 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 4 

Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία 

 

 Or. de 

 
 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 200 
Παράγραφος 4 

(Οι παράγραφοι 4 και 5 συγχωνεύονται, ξεκινώντας από τα στοιχεία 5(a) και 5(β) και 5(δ) 
όπως τροποποιήθηκαν, µε απαλοιφή του στοιχείου 5(γ), και εν συνεχεία προσθήκη των 
στοιχείων 4(a) έως (i) όπως τροποποιήθηκαν) 

4 χαίρεται που θα ενισχυθούν τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών και οι πολίτες θα 
ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω µιας 
εκτεταµένης δηµοκρατικής ευθύνης, (διαγραφή) λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων: 

(α)  τη συµπερίληψη του Χάρτη Θεµελιδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ στο Σύνταγµα, 
που σηµαίνει ότι όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της ΕΕ και όλες οι 
δράσεις που αναλαµβάνουν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στη 
νοµοθεσία της ΕΕ, οφείλουν να πληρούν τα πρότυπα αυτά, 

(β)  η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών καθώς και άλλες νέες διατάξεις θα 
διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών 
ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, 

(γ) οι ιδιώτες θα έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούν τα 
δικαιώµατά τους ενώπιον των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων, 

 (δ) η έγκριση όλης της νοµοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουµένως στον 
ενδελεχή έλεγχο των  εθνικών κοινοβουλίων και, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, 
στη διπλή έγκριση τόσο των εθνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου της Ένωσης) όσο και του άµεσα εκλεγµένου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καµία 
άλλη συγκρίσιµη δοµή, 

 (ε) τα εθνικά κοινοβούλια θα παραλαµβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τις συζητούν µε τους υπουργούς τους πριν από 
τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και θα αποκτήσουν το δικαίωµα να 
εκφράσουν αντιρρήσεις σε σχέδια νόµων εάν νοµίζουν ότι αυτά συνιστούν 
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παραβίαση των δικαιωµάτων τους,  

 (στ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει επί ίσοις όροις µε το Συµβούλιο για 
τον κύριο όγκο της νοµοθεσίας της Ένωσης, 

 
 (ζ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

έτσι θεσπίζεται ένας σύνδεσµος µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, 
 
 (η) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

κατόπιν συµφωνίας µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος τόσο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο , 

 
 (θ) (διαγραφή) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά πλήρεις εξουσίες για θέµατα 

προϋπολογισµού στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι 
ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού, οι λεγόµενες "υποχρεωτικές 
δαπάνες", δεν θα εξαιρούνται πλέον από τον δηµοκρατικό έλεγχο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 
 (ι) η άσκηση των κατ' ανάθεση νοµοθετικών εξουσιών και των εκτελεστικών 

εξουσιών της Επιτροπής θα υπόκειται σε ένα νέο σύστηµα κοινής επιτήρησης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα κάθε ένα 
από τα όργανα αυτά να µπορεί να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής προς τις 
οποίες είναι αντίθετο, 

 
 (ια) όταν θα ασχολείται µε νοµοθετικό έργο το Συµβούλιο θα συνεδριάζει 

δηµόσια, 
 

(ιβ) σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την εξουσία να υποβάλλει προτάσεις, και η 
εξέταση οποιασδήποτε προτεινόµενης αναθεώρησης πρέπει να διεξάγεται από 
µία Συνέλευση εκτός εάν το Κοινοβούλιο συµφωνήσει πως δεν χρειάζεται κάτι 
τέτοιο, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 201 
Παράγραφος 4 

(Η παράγραφος 4 γίνεται 3) 
 
4. θεωρεί ότι οι πολίτες θα ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω µιας σαφέστερης δηµοκρατικής ευθύνης των θεσµικών 
οργάνων,  δεδοµένου ειδικότερα ότι :  

 α) τα εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, µέσω της 
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Επιτροπής των Περιφερειών, θα παραλαµβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις 
της Ένωσης και θα τις συζητούν µε τους υπουργούς τους πριν από τις 
συνεδριάσεις του Συµβουλίου, θα µπορούν να τις ελέγχουν προκαταρκτικά 
και θα αποκτήσουν το δικαίωµα να εκφράσουν αντιρρήσεις σε σχέδια νόµων 
εάν νοµίζουν ότι αυτά υπερβαίνουν το πεδίο αρµοδιοτήτων της Ένωσης, 

 β) κάθε νόµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και µε κάποιες εξαιρέσεις, θα 
πρέπει να εγκρίνεται τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις (στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου της Ένωσης) όσο και από το απευθείας εκλεγµένο από τους 
πολίτες Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ένα επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου 
χωρίς προηγούµενο µεταξύ των υπερκρατικών οργανισµών, 

 γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει επί ίσοις όροις µε το Συµβούλιο για 
τον κύριο όγκο της νοµοθεσίας της Ένωσης, 

 
 δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

συνάρτηση (διαγραφή) µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, και εποµένως 
σε συνάρτηση µε την πολιτική βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 
 ε) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

κατόπιν συµφωνίας µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος τόσο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή στους πολίτες, όσο και στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, δηλαδή στις κυβερνήσεις, 

 
 στ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορεί να αποφασίζει µαζί µε το Συµβούλιο 

για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι µόνο για ένα µέρος 
αυτών, τις λεγόµενες µη υποχρεωτικές δαπάνες, όπως συµβαίνει σήµερα) 
που θα υπόκεινται εποµένως εξ ολοκλήρου σε δηµοκρατικό έλεγχο, 

 
 ζ) ( διαγραφή) 
 
 η) το Συµβούλιο θα συνεδριάζει δηµοσίως για τη συζήτηση και έγκριση των 

νόµων της Ένωσης, 
 
 θ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί επίσης να υποβάλει προτάσεις για 

µελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, προτάσεις των οποίων η 
εξέταση θα ανατεθεί σε Συνέλευση αποτελούµενη από εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών Κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πλήρη αναλογία προς τις συνελεύσεις 
που κατήρτισαν µε επιτυχία τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και 
το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη,  

 Or. it 
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Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie, Vincent Peillon 

Τροπολογία 202 
Παράγραφος 4 

4. θεωρεί ότι οι παρακάτω τροποποιήσεις ελάχιστη µόνο βελτίωση επιτρέπουν ως 
προς το δηµοκρατικό έλεγχο των πολιτών επί των ενεργειών της Ένωσης, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 203 
Παράγραφος 4 

(εφόσον εγκριθεί η τροπολογία, θα καταπέσει η παράγραφος 5, µαζί µε την "βελτίωση των 
δικαιωµάτων των πολιτών") 

4. χαίρεται που οι πολίτες θα ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσω µιας εκτεταµένης δηµοκρατικής ευθύνης, και χαίρεται που τα ατοµικά 
δικαιώµατα των πολιτών θα ενισχυθούν, και συγκεκριµένα λόγω των δύο 
ακόλουθων βελτιώσεων: 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 204 
Παράγραφος 4, στοιχείο (α) 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Vincent 
Peillon 

Τροπολογία 205 
Παράγραφος 4 (α) 

(α) η έγκριση όλης της νοµοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουµένως στον 
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ενδελεχή έλεγχο των  εθνικών κοινοβουλίων και, παρά τις πολλές εξαιρέσεις που 
διατηρούνται, στη διπλή έγκριση τόσο των εθνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου της Ένωσης) όσο και του άµεσα εκλεγµένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
- επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καµία άλλη συγκρίσιµη 
δοµή, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 206 
Παράγραφος 4 στοιχείο α 

α) η έγκριση όλης της νοµοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουµένως στον 
ενδελεχή έλεγχο των  εθνικών κοινοβουλίων και, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, στη διπλή 
έγκριση τόσο των εθνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ένωσης) 
όσο και του άµεσα εκλεγµένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - επίπεδο 
κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καµία άλλη υπερεθνική δοµή, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 207 
Παράγραφος 4 στοιχείο β 

β) τα εθνικά κοινοβούλια θα παραλαµβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις της Ένωσης 
και θα τις συζητούν (διαγραφή) πριν την έκδοσή τους (διαγαφή)  και θα αποκτήσουν 
το δικαίωµα να εκφράσουν αντιρρήσεις σε σχέδια νόµων εάν νοµίζουν ότι αυτά 
υπερβαίνουν το πεδίο αρµοδιοτήτων της Ένωσης,  

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 208 
Παράγραφος 4 (β) α (νέο) 

(β) α. τονίζεται η σηµασία του περιφερειακού και τοπικού στοιχείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  µέσω της εδραίωσης των διατάξεων που επιτρέπουν τη συµµετοχή των 
περιφερειών στην αντιπροσωπεία του κάθε κράτους µέλους στο Συµβούλιο,  µέσω 
του εκτεταµένου συνυπολογισµού, στο Πρωτόκολλο περί της αρχής της 
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επικουρικότητας, της περιφερειακής διάστασης κατά την εφαρµογή της εν λόγω 
αρχής,  µέσω της ενίσχυσης της Επιτροπής των Περιφερειών και της 
επιβεβαίωσης του σεβασµού του πλούτου της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και 
γλωσσικής ποικιλοµορφίας, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Vincent 
Peillon 

Τροπολογία 209 
Παράγραφος 4, στοιχείο (γ) 

(γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει επί ίσοις όροις µε το Συµβούλιο για ένα 
µεγάλο µέρος της νοµοθεσίας της Ένωσης, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Joachim Wuermeling 

Τροπολογία 210 
Παράγραφος 4 στοιχείο γ 

γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει κατά κανόνα επί ίσοις όροις µε το 
Συµβούλιο για τον κύριο όγκο της νοµοθεσίας της Ένωσης, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 211 
Παράγραφος 4, στοιχείο (γ) 

(Το στοιχείο 4(γ) καθίσταται νέο 4(α)) 

 Or. en 

 



 

AM\546089EL.doc 73/95 PE 347.293v01-00/1-282 

 EL 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 212 
Παράγραφος 4 στοιχείο γ α (νέο) 

(Η παράγραφος 4 στοιχείο γ) θα γίνει παράγραφος 4 στοιχείο α)) (Η παράγραφος 4 στοιχείο η) 
θα γίνει παράγραφος 4 στοιχείο β)) 
 
γα) µε την καθιέρωση µιας ευρωπαϊκής αίτησης δηµοψηφίσµατος θα κατοχυρωθεί ένα 

άµεσα δηµοκρατικό µέσο στο Σύνταγµα το οποίο καθιστά δυνατό στους πολίτες να 
υποβάλουν απαιτήσεις για ευρωπαϊκούς νόµους· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Pervenche Berès 

Τροπολογία 213 
Παράγραφος 4 (δ) 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 214 
Παράγραφος 4 στοιχείο δ 

δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν 
προκειµένω θεσπίζεται ένας σύνδεσµος µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 215 
Παράγραφος 4 στοιχείο ε 

ε) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν 
συµφωνίας µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
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(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 216 
Παράγραφος 4, στοιχείο (στ) 

στ) µια νέα διαδικασία του προϋπολογισµού θα απαιτεί να εγκρίνονται όλες οι δαπάνες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από το Συµβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, χωρίς εξαιρέσεις, θέτοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, όλες τις δαπάνες 
υπό πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 217 
Παράγραφος 4 στοιχείο στ 

στ) µια νέα διαδικασία του προϋπολογισµού θα απαιτεί να εγκρίνονται όλες οι δαπάνες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από το Συµβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προκειµένού ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών αυτών, οι λεγόµενες 
"υποχρεωτικές δαπάνες", δεν θα υποβάλλεται στις µονοµερείς αποφάσεις του 
Συµβουλίου αλλά θα υπόκειται σε πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 218 
Παράγραφος 4 στοιχείο ζ 

ζ) η άσκηση των κατ' ανάθεση νοµοθετικών εξουσιών (διαγραφή) της Επιτροπής θα 
υπόκειται σε ένα (διαγραφή) σύστηµα κοινής επιτήρησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα κάθε ένα από τα όργανα αυτά να 
µπορεί να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής προς τις οποίες είναι αντίθετο, 

 Or. de 
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Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 219 
Παράγραφος 4 στοιχείο η 

η) στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως νοµοθέτης το Συµβούλιο θα συνεδριάζει 
δηµόσια, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Joachim Wuermeling 

Τροπολογία 220 
Παράγραφος 4 στοιχείο θ α (νέο) 

θα) η Επιτροπή δεν µπορεί πλέον να αγνοεί απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την υποβολή νοµοθετικών προτάσεων αλλά πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις 
σύµφωνα µε τους τύπους, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 221 
Παράγραφος 4,   στοιχείο (θ) 

(να προστεθούν τα εδάφια α, β, γ και δ της παραγράφου 5) 

(θ) α.  όλες οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και όλα τα µέτρα που λαµβάνονται 
από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, πρέπει να είναι σύµφωνα προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα που προβλέπει 
το σχέδιο Συντάγµατος, µε την επιφύλαξη ότι δεν είναι αντίθετα προς τα δικαιικά 
συστήµατα των κρατών µελών, 

 
(θ) β.  οποιαδήποτε νέα διάταξη πρέπει να προωθεί τη συµµετοχή των πολιτών και των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, 
 
(θ) γ.   οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν προτάσεις οπότε πιστεύουν ότι, για 

την εφαρµογή του Συντάγµατος, απαιτείται νοµική απόφαση της Ένωσης, 
 
(θ) δ.   οι πολίτες έχουν σε ατοµικό επίπεδο περισσότερες δυνατότητες να υπερασπίσουν τα 

δικαιώµατά τους ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, 
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(εφόσον εγκριθεί η τροπολογία, η παράγραφος 5 θα καταπέσει, µαζί µε τη "βελτίωση των 
δικαιωµάτων των πολιτών" ) 

 Or. nl 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 222 
Παράγραφος 4 (θα) (νέο) 

(Το εδάφιο αυτό µεταφέρεται από την παράγραφο 5 (a)) 

(θα) όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση 
λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζονται στη 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες περί 
θεµελιωδών δικαιωµάτων που ορίζονται στο Σχέδιο Συντάγµατος, (διαγραφή)· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 223 
Παράγραφος 4 (θβ) (νέο) 

(Το εδάφιο αυτό µεταφέρεται από την παράγραφο 5 (β)) 

(θβ) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών και των 
αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 224 
Παράγραφος 4 (θγ) (νέο) 

(Το εδάφιο αυτό µεταφέρεται από την παράγραφο 5 (γ)) 

(θγ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για ορισµένα θέµατα 
για τα οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης προκειµένου να 
εφαρµοσθεί το Σύνταγµα, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 225 
Παράγραφος 4 (θδ) (νέο) 

(Το εδάφιο αυτό µεταφέρεται από την παράγραφο 5 (δ)) 

(θδ) οι ιδιώτες θα έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούν τα δικαιώµατά 
τους ενώπιον των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud 

Τροπολογία 226 
Παράγραφος 4 (θ) α (nouveau) 

(θ) α. ως προς τις δυνατότητες αναθεώρησης του Συντάγµατος,  οι πολίτες ασκούν 
πλήρως το δικαίωµα της υποβολής αναφορών υπό τις προϋποθέσεις που τους 
αναγνωρίζονται,  προκειµένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους· 

 Or. fr 

 

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

Τροπολογία 227 
Παράγραφος 4 α (νέα) 

4 α. θεωρεί λυπηρό τον περιορισµό του κοινωνικού και πολιτικού βάρους του Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης·   

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 228 
Τίτλος πριν από την πράγραφο 5 

διαγράφεται 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 229 
Τίτλος πριν από την παράγραφο 5 

Ένας Χάρτης ∆ικαιωµάτων µε υποχρεωτική νοµική ισχύ 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 230 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 231 
Παράγραφος 5 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Alexander Stubb 

Τροπολογία 232 
Παράγραφος 5 (οι δύο πρώτες γραµµές) 

διαγράφεται 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, Béatrice 
Patrie 

Τροπολογία 233 
Παράγραφος 5 

5. διαπιστώνει ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών δεν ενισχύονται επαρκώς· 
όντως (διαγραφή) : 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 234 
Παράγραφος 5 

(η παράγραφος 5 γίνεται 2) 

Πρόοδος στο πεδίο των δικαιωµάτων των πολιτών και της δηµοκρατικής ευθύνης 
 

5. θεωρεί ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών θα προστατευθούν καλύτερα 
χάρη στα εξής: 

α)  ενσωµάτωση στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των Ευρωπαίων 
πολιτών της υποχρέωσης για τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι µόνο για τα κράτη µέλη της Ένωσης, να 
σέβονται πάντοτε τον εν λόγω Χάρτη,  χωρίς να παραβιάζουν την έννοµη 
τάξη των κρατών µελών, 

β) θεσµική αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και του 
κοινωνικού διαλόγου, και όχι µόνο του ρόλου των ενώσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να κατοχυρωθεί η συµµετοχή των πολιτών και 
των αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, 

γ) η δυνατότητα για ένα εκατοµµύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις νόµων που κατά την 
άποψή τους είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του Συντάγµατος,   

δ) διεύρυνση της δυνατότητας και των µεµονωµένων ακόµη πολιτών και όχι 
µόνο των κρατών µελών ή των νοµικών προσώπων, να προσφεύγουν στο 
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά των πράξεων εκείνων των 
ευρωπαϊκών οργάνων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, 

δ α) ρήτρα αλληλεγγύης βάσει της οποίας τα κράτη µέλη της Ένωσης 
υποχρεούνται να συνενώσουν τις δυνάµεις τους για την προστασία της 
ασφάλειας και για την υποστήριξη των πολιτών τους σε περίπτωση 
τροµοκρατικής επίθεσης, φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής·  
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 Or. it 

 

Τροπολογία:  Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

Τροπολογία 235 
Παράγραφος 5 

5. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών, και συνεπώς η 
κοινωνική διάσταση της Ένωσης συνολικώς, θα ενισχυθούν λόγω των ακόλουθων 
βελτιώσεων: 

-(a) (νέο) της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ένωσης στο Σύνταγµα· 

(α) όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση 
λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζεται στη 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες περί 
θεµελιωδών δικαιωµάτων που ορίζονται στο Σχέδιο Συντάγµατος, όπου εξυπακούεται 
βέβαια πως αυτό δεν θίγει την έννοµη τάξη των κρατών µελών, 

(β) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών και των 
αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, εξασφαλίζοντας έτσι 
κάποιο ρόλο σε µεγάλη µερίδα των πολιτών, 

(γ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν για ορισµένα θέµατα για τα 
οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης προκειµένου να εφαρµοσθεί 
το Σύνταγµα, 

(δ) οι ιδιώτες θα έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούν τα δικαιώµατά 
τους στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια, 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 236 
Παράγραφος 5, στοιχείο -(α) (νέο) 

5. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών θα ενισχυθούν λόγω 
των ακόλουθων βελτιώσεων: 

-(a)  ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης στη 
Συνταγµατική Συνθήκη, γεγονός που θα εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της 
εφαρµογής τους· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 237 
Παράγραφος 5, στοιχείο -(α) (νέο) 

-(a) ο Χάρτης των ∆ικαιωµάτων είναι η ηθική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
πολιτιστική και πολιτική της κληρονοµιά,  

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, Béatrice 
Patrie 

Τροπολογία 238 
Παράγραφος 5 (α) 

(α) περιορίστηκε αυστηρά η νοµική ισχύς των θεµελιωδών δικαιωµάτων που ορίζει το 
σχέδιο Συντάγµατος,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 239 
Παράγραφος 5 στοιχείο α 

α) όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση 
λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζεται στη 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ικανοποιούν τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα που ορίζονται στο Σχέδιο Συντάγµατος, (διαγραφή) 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 240 
Παράγραφος 5, στοιχείο (α) 

(α) όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση 
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λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών 
ή βασίζεται στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ικανοποιούν τους 
κανόνες περί θεµελιωδών δικαιωµάτων που ορίζονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων, ο οποίος ενσωµατώνεται πλέον στο Σύνταγµα και η εφαρµογή του 
καθίσταται υποχρεωτική· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 241 
Παράγραφος 5 (α) α (νέο) 

(α) α. η ενσωµάτωση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα προσδίδει στο Χάρτη νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 242 
Παράγραφος 5 στοιχείο β 

β) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών (διαγραφή) των 
αντιπροσωπευτικών συνδέσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις της 
Ένωσης, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, Béatrice 
Patrie 

Τροπολογία 243 
Παράγραφος 5 (β) 

(β) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών και των 
αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους στις συζητήσεις της Ένωσης, αλλά οι εκκλησίες 
και οι θρησκευτικές ενώσεις οι κοινότητες θα έχουν σε αυτό το πλαίσιο 
αδικαιολόγητη χωριστή αναγνώριση, 

 Or. fr 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 244 
Παράγραφος 5 (γ) 

(γ) οι πολίτες, µέσω της πρωτοβουλίας πολιτών που προβλέπει το Σύνταγµα (και στην 
οποία το Κοινοβούλιο αποδίδει µεγάλη σπουδαιότητα), θα έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν για ορισµένα θέµατα για τα οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη 
της Ένωσης προκειµένου να εφαρµοσθεί το Σύνταγµα, 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Andrew Duff, Ignasi Guardans 

Τροπολογία 245 
Παράγραφος 5 στοιχείο γ 

γ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν µέσω αιτήσεων δηµοψηφίσµατος 
προτάσεις για ορισµένα θέµατα για τα οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη 
της Ένωσης προκειµένου να εφαρµοσθεί το Σύνταγµα, 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 246 
Παράγραφος 5, στοιχείο (γ) 

(γ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν νοµοθετικές προτάσεις για 
ορισµένα θέµατα για τα οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης 
προκειµένου να εφαρµοσθεί το Σύνταγµα, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, Béatrice 
Patrie 

Τροπολογία 247 
Παράγραφος 5 (γ) 

(γ) οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για ορισµένα θέµατα για 
τα οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης προκειµένου να 
εφαρµοσθεί το Σύνταγµα, αλλά η Επιτροπή δεν θα είναι ουδόλως υποχρεωµένη να 
ικανοποιεί τις προτάσεις αυτές ούτε και να αιτιολογεί τυχόν άρνησή της να 
υποβάλλει νοµοθετική πρόταση,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 248 
Παράγραφος 5 στοιχείο δ 

δ) οι ιδιώτες θα έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούν τα δικαιώµατά τους 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Maria da Assunção Esteves 

Τροπολογία 249 
Παράγραφος 5, στοιχείο (δ) α (νέο) 

(δ) α. εξάλλου, στις αξίες του Χάρτη εγγράφεται και η βασική συνταγµατική σύγκλιση, 
που αποτελούσε ήδη όρο για την ένταξη ενός κράτους στην Ένωση· αυτή αποκτά 
πλέον υποχρεωτική νοµική ισχύ και προσδίδει στην Ένωση τη διάσταση µιας 
συνταγµατικής πατρίδας, 

 Or. pt 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 250 
Παράγραφος 5 στοιχείο δ α (νέο) 

δα) η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 
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τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου,  

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Τροπολογία 251 
Τίτλος και παράγραφοι 5α, 5β, 5γ και 5δ (νέα) 

Στρατιωτικοποίηση της ΕΕ 
 
5a.  επισηµαίνει ότι το σχέδιο Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγµα για την Ευρώπη θα 

εντείνει τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

5β.  απορρίπτει τις συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας µέσω των οποίων η στρατιωτική 
διάσταση της ∆ΕΕ µεταβιβάζεται στη σφαίρα δραστηριοτήτων της Ένωσης· 

5γ.  επισηµαίνει ότι το σχέδιο Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγµα για την Ευρώπη δεν 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη απαίτηση για εντολή των Ηνωµένων Εθνών σε περίπτωση 
ανάλήψης στρατιωτικής δράσης από την ΕΕ· φρονεί ότι ο µόνος τρόπος 
νοµιµοποίησης, στο πλαίσιο του διεθνιύς δικαίου, των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
είναι η ύπαρξη εντολής των ΗΕ· 

5δ. επισηµαίνει ότι οι ειρηνευτικές δράσεις διαχείρισης κρίσεων συνιστούν επιθετικές 
ενέργειες· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 252 
Τίτλος και παράγραφος 5α (νέα) 

Βελτίωση όσον αφορά την κοινωνική διάσταση και την αρχή της ισότητας 

5 α. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και η αρχή της ισότητας στην Ένωση ενισχύονται µε τις ακόλουθες βελτιώσεις: 

(α) ο κατάλογος των σε όλα τα κράτη µέλη κοινών αξιών, επί των οποίων εδράζεται 
η Ένωση, επεκτείνεται µε τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας 
και της ατοµικής προστασίας των µειονοτήτων καθώς και του πλουραλισµού, της 
µη διάκρισης, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας 
γυναικών και ανδρών· 

(β) η Ένωση επιδιώκει σε υψηλό βαθµό κοινωνική οικονοµία της αγοράς, η οποία 
στοχεύει σε πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο· καταπολεµά κοινωνικό 
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αποκλεισµό και διακρίσεις και προωθεί κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική 
προστασία, την ισότητα γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών 
και την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού· 

(γ) η Ένωση θα λαµβάνει πέραν αυτών στο µέλλον υπόψη της σε όλα τα µέτρα τις 
απαιτήσεις της προώθησης ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
µιας κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, της καταπολέµησης του κοινωνικού 
αποκλεισµού καθώς και ενός υψηλού επιπέδου της γενικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και της προστασίας της υγείας· 

(δ) η Ένωση αναγνωρίζει και προωθεί το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, ιδίως την 
αυτονοµία τους, και συµβάλλει στον κοινωνικό διάλογο· 

(ε) η Ένωση µπορεί να αναλάβει µελλοντικά πρωτοβουλίες για το συντονισµό της 
κοινωνικής πολιτικής των κρατών µελών· 

(στ) η Ένωση θα καθορίσει στο µέλλον τις αρχές και προϋποθέσεις για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, προκειµένου να διασφαλίσει ότι αυτές 
µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και σε µια οικονοµικά περαιτέρω 
αναπτυσσόµενη από κοινού Ένωση· 

 Or. de 

 

Τροπολογία:  Jean-Luc Dehaene 

Τροπολογία 253 
Παράγραφος 5 α (νέα) 

(Μετά τον νέο τίτλο "η Ένωση ως παγκόσµιος παράγων", να προστεθούν τα στοιχεία δ, ε και στ 
της παραγράφου 3) 
 
Η Ένωση ως παγκόσµιος παράγων 
 
5 α. είναι πεπεισµένο ότι, µετά την έναρξη ισχύος του Συντάγµατος, ο ρόλος της 

Ένωσης ως παγκοσµίου παράγοντος θα ενισχυθεί, χάρη στις εξής βελτιώσεις : 
 

(α)  ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ο Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις - δύο θέσεις που 
παρουσιάζουν επικάλυψη έργου και σύγχυση - θα συγχωνευθούν σε µια 
ενιαία θέση ευρωπαίου "Υπουργού Εξωτερικών" ο οποίος θα µπορεί να 
οµιλεί εξ ονόµατος της Ένωσης για όλα εκείνα τα θέµατα για τα οποία 
υπάρχει κοινή θέση, 

(β)  η αναγνώριση του νοµικού χαρακτήρα της Ένωσης, όπως συνέβαινε και µε 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αυξήσει την ικανότητα της Ένωσης να δρα 
στις διεθνείς σχέσεις και να συµµετέχει σε διεθνείς συµφωνίες, 
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(γ)  θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δοµές στον 
τοµέα της πολιτικής για την άµυνα· 

(εάν εγκριθεί η τροπολογία, τότε καταπίπτουν τα εδάφια δ, ε και στ της παραγράφου 3) 

 Or. nl 

 

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

Τροπολογία 254 
Παράγραφος 6 

6. διατηρεί επιφυλάξεις για το Σχέδιο Συντάγµατος και επιθυµεί τροποποιήσεις στο 
τµήµα ΙΙΙ της Συνταγµατικής Συνθήκης προκειµένου να καταστεί δυνατή µια 
εναρµόνιση στον κοινωνικό και το φορολογικό τοµέα πριν κληθούν τα κράτη µέλη 
να το επικυρώσουν· ζητεί ως ελάχιστη προϋπόθεση, η λεγόµενη «απλοποιηµένη» 
διαδικασία αναθεώρησης των εσωτερικών πολιτικών και δράσεων της Ένωσης να 
µην εξουδετερωθεί από την απαίτηση διπλής οµοφωνίας. Η απαίτηση αυτή της 
διπλής οµοφωνίας στηρίζεται σε µια καθαρά διακυβερνητική αντίληψη και δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη µιας δυναµικής που θα στηρίζεται στην βούληση των 
Ευρωπαίων πολιτών· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 255 
Παράγραφος 6 

6. απορρίπτει το Σχέδιο Συντάγµατος· 

 Or. pl 

 

Τροπολογία:  Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Τροπολογία 256 
Παράγραφος 6 

6. (διαγραφή) ζητεί από καθένα από τα κράτη µέλη να επικυρώσει τη Συνταγµατική 
Συνθήκη µόνον εφόσον τοποθετηθεί µέσω δηµοψηφίσµατος υπέρ του σχεδίου η 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων, στον βαθµό που υπάρχει η δυνατότητα και είναι 



 

PE 347.293v01-00/1-282 88/95 AM\546089EL.doc 

EL 

εφικτή η διενέργεια δηµοψηφίσµατος στο εν λόγω κράτος µέλος· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 257 
Παράγραφος 6 

6. εγκρίνει το Σχέδιο Συντάγµατος και ζητεί από τα κράτη µέλη να το επικυρώσουν· 

(η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 258 
Παράγραφος 6 

6. εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και ζητεί από τα κράτη µέλη να το επικυρώσουν· 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff 

Τροπολογία 259 
Παράγραφος 6 

6. εγκρίνει το Σχέδιο Συντάγµατος και ζητεί από τα κράτη και τους λαούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να το επικυρώσουν· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Bronisław Geremek 

Τροπολογία 260 
Παράγραφος 6 

6. εγκρίνει το Σχέδιο Συντάγµατος και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την επικύρωσή του· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 261 
Παράγραφος 7 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

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

Τροπολογία 262 
Παράγραφος 7 

7. αµφιβάλλει για το κατά πόσον το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο 
για την µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι 
δυνατή η µελλοντική της διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν 
επί µακρόν αλλά παράλληλα θα επιδέχεται και προσαρµογές· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 263 
Παράγραφος 7 

7. θεωρεί ότι το Σύνταγµα αντιπροσωπεύει µια ιστορική φάση της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεδοµένου ότι για πρώτη φορά θεσπίζει ένα σταθερό και 
µόνιµο πλαίσιο για την (διαγραφή) Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανό ταυτόχρονα να 
διασφαλίσει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας ενοποίησης και να διευκολύνει 
στο µέλλον τις απαραίτητες προσαρµογές· 

 Or. it 

 



 

PE 347.293v01-00/1-282 90/95 AM\546089EL.doc 

EL 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 264 
Παράγραφος 7 

7. είναι πεπεισµένο ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα  θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για 
την µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή 
η µελλοντική της διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν επί 
µακρόν αλλά παράλληλα θα επιδέχεται και  τις προαναφερθείσες προσαρµογές· 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Riccardo Ventre 

Τροπολογία 265 
Παράγραφος 7 

7. είναι βέβαιο πως το Σύνταγµα αυτό θα συνεχίσει να παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο 
για την µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι 
ενδεχοµένως δυνατή η µελλοντική της διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να 
διαρκέσει για πάντα (διαγραφή)· 

 Or. it 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 266 
Παράγραφος 7 

7. είναι βέβαιο πως η Συνταγµατική Συνθήκη θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για την 
µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
µελλοντική της διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν επί µακρόν 
αλλά παράλληλα θα επιδέχεται και προσαρµογές· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 267 
Παράγραφος 7 

7. είναι βέβαιο πως το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για την 
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µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
µελλοντική της διεύρυνση προβλέποντας, εκ παραλλήλου, τους µηχανισµούς 
αναθεώρησής του όταν αυτό καταστεί αναγκαίο ή πολιτικώς επιθυµητό, ιδίως όσον 
αφορά την περαιτέρω απλούστευσή του· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Τροπολογία 268 
Παράγραφος 7 

7. είναι βέβαιο πως το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για την 
µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
µελλοντική της διεύρυνση και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν επί µακρόν 
αλλά παράλληλα θα επιδέχεται και προσαρµογές· διακηρύσσει επ΄ αυτού τη θέλησή 
του να κάνει χρήση του νέου δικαιώµατος ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών που θα 
του αναθέσει το Σύνταγµα, για να προτείνει βελτιώσεις σε αυτό, και τούτο 
προκειµένου να διορθωθούν οι ατέλειες που επισηµαίνονται στο παρόν ψήφισµα· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 269 
Παράγραφος 7 

7. είναι βέβαιο πως το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό πλαίσιο για την 
µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατές 
µελλοντικές διευρύνσεις και το οποίο θα µπορέσει να διαρκέσει ναι µεν επί µακρόν 
αλλά παράλληλα θα επιδέχεται και προσαρµογές όπως, η διεύρυνση του πεδίου 
εφαρµογής του και η απλοποίηση του τρόπου υπολογισµού της ειδικής 
πλειοψηφίας, προβλέποντας µια πιο αποτελεσµατική απλουστευµένη διαδικασία 
για τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγµατος και τη σύσταση χωριστού 
νοµοθετικού Συµβουλίου, 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Τροπολογία 270 
Παράγραφος 8 

διαγράφεται 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Wojciech Wierzejski 

Τροπολογία 271 
Παράγραφος 8 

διαγράφεται 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 272 
Παράγραφος 8 

8. ελπίζει πως όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να 
ολοκληρώσουν την επικύρωση - ει δυνατόν µέσω δηµοψηφισµάτων - έως τα µέσα 
του 2006· 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 273 
Παράγραφος 8 

8. παροτρύνει όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία της επικύρωσης του Συντάγµατος για να προωθήσουν τη διοργάνωση 
ανοικτών ενηµερωτικών συζητήσεων µε τους πολίτες τους σχετικά µε τα 
θεµελιώδη ζητήµατα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ελπίζει πως όλα τα κράτη 
µέλη (διαγραφή) θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επικύρωση έως τα µέσα του 
2006, 
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Τροπολογία:  Mercedes Bresso 

Τροπολογία 274 
Παράγραφος 8 

8. ελπίζει πως όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να 
ολοκληρώσουν την επικύρωση έως τα µέσα του 2006· θεωρεί εν πάση περιπτώσει 
ότι εάν εντός δυο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης επικυρωθεί αυτή µόνο από 
20 κράτη µέλη, θα πρέπει παρ΄ όλα αυτά να τεθεί σε ισχύ σε αυτά τα κράτη· 

 Or. it 

 
 

Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 275 
Παράγραφος 9 

9. επαναλαµβάνει το αίτηµά του προς τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και προς τις 
κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς των 
κρατών µελών, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενηµερωθούν οι 
Ευρωπαίοι πολίτες µε σαφήνεια και αντικειµενικότητα για το περιεχόµενο του 
Σχεδίου Συντάγµατος, µε την ανά πάσα στιγµή ενεργό υποστήριξη προς το σκοπό 
αυτό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 276 
Παράγραφος 9 

9. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενηµερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες µε σαφήνεια και αντικειµενικότητα για το 
περιεχόµενο του Σχεδίου Συντάγµατος, ιδίως σε σχέση µε παραπλανητικά 
επιχειρήµατα του τύπου ότι το Σύνταγµα θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός 
κεντρικού ευρωπαϊκού υπερκράτους, ότι θα εξασθενήσει την κοινωνική διάσταση 
της ΕΕ ή ότι αγνοεί τις ιστορικές και πνευµατικές ρίζες της Ευρώπης· 

 Or. en 



 

PE 347.293v01-00/1-282 94/95 AM\546089EL.doc 

EL 

 

Τροπολογία:  Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Τροπολογία 277 
Παράγραφος 9 

9. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενηµερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες µε σαφήνεια και αντικειµενικότητα για το 
περιεχόµενο του Σχεδίου Συντάγµατος· καλεί προς το σκοπό αυτό τα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη, κατά τη δηµοσιοποίηση του συνταγµατικού 
κειµένου στους πολίτες (σε πλήρη ή συνοπτική έκδοση), να κάνουν σαφή διάκριση 
µεταξύ των στοιχείων που ήδη ισχύουν στις σηµερινές Συνθήκες και των νέων 
διατάξεων που εισάγει το Σύνταγµα, και τούτο τόσο για παιδαγωγικούς λόγους όσο 
και για να τεκµηριωθούν οι συζητήσεις· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία:  Jo Leinen 

Τροπολογία 278 
Παράγραφος 9 α (νέα) 

9α. υπενθυµίζει ότι η αρχική µέθοδος της Συνέλευσης, που αρχικώς προτάθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία συγκέντρωσε την πλειονότητα των 
εκλεγµένων βουλευτών της Ευρώπης και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και 
εκπροσώπους των κυβερνήσεων και της Επιτροπής, απεδείχθη µια ανοικτή, 
διαφανής και πλουραλιστική πολιτική διαδικασία και ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
και πάλι στις µελλοντικές προσαρµογές του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος· 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Bronisław Geremek 

Τροπολογία 279 
Παράγραφος 9α (νέα) 

9α. καλεί τους λαούς και τους πολίτες της Ευρώπης, είτε άµεσα είτε µέσω των 
επιλεγµένων αντιπροσώπων τους, να διασφαλίσουν την επικύρωση της 
Συνταγµατικής Συνθήκης· 

 Or. en 
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Τροπολογία:  Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Τροπολογία 280 
Παράγραφος 9 α (νέα) 

9 α. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι µπορεί για να προωθήσει µια εκτενή 
συζήτηση στούς θεσµούς, µεταξύ των πολιτών και στα µέσα ενηµέρωσης, σχετικά 
µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, συµµετέχοντας ενεργά στην επιτυχή έκβαση της 
διαδικασίας επικύρωσης· 

 Or. es 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 281 
Παράγραφος 10 

10. αποφασίζει (διαγραφή) οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων και 
των εξωτερικών γραφείων, να διαδώσουν εκτενείς πληροφορίες για το Σύνταγµα και 
τη θέση του Κοινοβουλίου γι' αυτό. 

(το απαλειφθέν τµήµα µετεφέρεται ως παράγραφος 11). 

 Or. en 

 

Τροπολογία:  Ignasi Guardans Cambó 

Τροπολογία 282 
Παράγραφος 10 α (νέα) (απαλειφθέν τµήµα της παραγράφου 10) 

10α. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα και την έκθεση της 
Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών, το 
Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα πρώην µέλη της Συνέλευσης για το µέλλον της 
Ευρώπης (διαγραφή). 

 Or. en 
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