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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 1 
  

Visame pranešime po žodžio„Konstitucijos“ pašalinti žodį „projektas“. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 2 
  

Išnašas puslapio apačioje pakeisti išnašomis teksto pabaigoje 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 3 
1 nurodomoji dalis 

- atsižvelgiant į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą (išbraukta), 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 4 
2 a nurodomoji dalis (nauja) 

2a. atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją, 

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 5 
2 b nurodomoji dalis (nauja) 

2b. atsižvelgdamas į Europos Vadovų tarybos Lekeno deklaraciją, 

Išnaša: Europos Vadovų Tarybos susitikimas Lekene, Lekeno deklaracija dėl ES ateities, SN 
273/01, 2001 m. gruodžio 15 d.  

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton, 

Pakeitimas 6 
4 a nurodomoji dalis (nauja) 

- atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl geresnės įstatymų leidybos, 
kuria valstybės narės raginamos patvirtinti procedūras, leidžiančias valstybių narių 
šalies parlamentams ir atitinkamais atvejais kitiems teisės aktų leidžiamąją galią 
turintiems parlamentams bei asamblėjoms dalyvauti teisėkūros procedūrose, 
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 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 7 
Penkta įtrauka, 4 išnaša 

Pridėti nuorodas į visas EP priimtas rezoliucijas remiantis Konstitucinių reikalų komiteto 
pranešimais: G. Napolitano pranešimu apie atskirų šalių parlamentus, A. Lamassoure'o – apie 
įgaliojimų pasiskirstymą, M. Bourlanges'o – apie normų hierarchiją ir C. Carnero Gonzálezo – 
apie juridini asmeni. 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 8 
A konstatuojamoji dalis 

A. Europos Sąjungos istorinis vaidmuo buvo sukurti bendrą projektą, pagrįstą 
teisingumu, taika ir demokratija, peržengiant tautų ir kartų ribas, ir suvienyti 
šiuolaikiškumo kultūrą bei ekonominę laisvę ir vertybių sistemą, atsirandandžią 
tauraus žmogaus kilnumo pagrindu, 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 9 
A konstatuojamoji dalis 

A. Europos Sąjunga per savo gyvavimo istoriją atliko svarbų vaidmenį kuriant nuolat 
besiplečiančią laisvės, taikos, gerovės, teisingumo ir saugumo zoną, 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 10 
A konstatuojamoji dalis 

Europos Sąjungai per jos gyvavimo istoriją pavyko sukurti nuolat besiplečiančią demokratijos, 
laisvės, taikos, gerovės, teisingumo ir saugumo zoną, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunço Esteves 

Pakeitimas 11 
B konstatuojamoji dalis 

B. šio iššūkio požiūriu Konstitucijos Europai projektas yra didelis žingsnis pirmyn, 
kadangi: 

 
- juo sukuriama institucinė struktūra, atverianti kelią didesnei politinei ir teisinei 

integracijai;  
 

- juo sukuriama labiau nuspėjama ir veiksmingesnė sprendimų priėmimo sistema;  
 

- juo skatinama socialinė ir regioninė sanglauda;  
 

- jame Pagrindinių teisių chartijai suteikiamas teisiškai privalomo dokumento 
statusas, tuo dar kartą patvirtinant, kad ES yra ne tik bendros rinkos, bet ir bendrų 
vertybių zona; 

 
- juo sustiprinama pilietybė ir sprendimų teisėtumas; 

 
- juo įgyvendinama tarpvalstybinė teisė, įtvirtinanti didesnį žmonių santykių 

teisingumą ir lygiavertiškesni valstybių ryšiai,  
 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 12 
B konstatuojamoji dalis 

B. Konstitucijos Europai projektas įtvirtina šiuos pasiekimus ir įgalina ES priimti 
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didžiuosius XXI amžiaus iššūkius, pvz., globalizacijos vyravimą ir teisingos 
demokratinės tarptautinės santvarkos apibrėžimą, ir tinkamai atsiliepti į piliečių 
kasdienio gyvenimo troškimus, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 13 
B konstatuojamoji dalis 

B. Konstitucijos Europai projekte siekiama įtvirtinti šiuos pasiekimus ir paversti juos 
akivaizdesniais Europos piliečiams ir pasauliui už jos ribų, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie irVincent Peillon 

Pakeitimas 14 
B konstatuojamoji dalis 

B. Konstitucijos Europai projekte šie pasiekimai įtvirtinami tik labai menku mastu, 
nepaverčiant jų akivaizdesniais Europos piliečiams ir pasauliui už jos ribų, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 15 
B konstatuojamoji dalis 

B. Konstitucijos Europai projekte ne tik įtvirtinami šie pasiekimai, bet ir sustiprinamas 
Europos Sąjungos gebėjimas efektyviai veikti savo teritorijoje ir už jos ribų, 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 16 
B konstatuojamoji dalis 

(Sujungiamos B ir C konstatuojamosios dalys) 

B. Konstitucijos Europai projekte įtvirtinami šie pasiekimai ir paverčiami akivaizdesniais 
Europos piliečiams ir pasauliui už jos ribų bei įvedama svarbių naujovių, kurios yra 
būtinos dabar 25-ias ir ateityje galbūt daugiau valstybių narių vienysiančiai Europos 
Sąjungai išlaikyti ir vystyti, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 17 
C konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 18 
C konstatuojamoji dalis 

C. Konstitucijos projekte susisteminos Europos Bendrijų steigimo sutartys ir sukuriama 
naujai politinei epochai pritaikyta institucinė tvarka, atsižvelgiant į naujų šalių 
priėmimą (ekstensyvesnę integraciją) ir aktyvesnį piliečių dalyvavimą (intensyvesnę 
integraciją), 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González and Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 19 
C konstatuojamoji dalis 

C. Konstitucijos projektas reiškia lemiamą žingsnį politinės sąjungos sukūrimo link, 
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kadangi juo įvedamos, inter alia, svarbios institucinės tvarkos naujovės, kurios padės 
sustiprinti ir demokratizuoti išsiplėtusią ES ir užtikrinti, kad ji nebūtų paversta vien 
laisvos prekybos zona, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 20 
C konstatuojamoji dalis 

didelėje Konstitucijos projekto dalyje „konstitucionalizuojamos“ esamų jau ratifikuotų Europos 
Bendrijų sutarčių nuostatos, nepriklausančios Konstitucijos sferai, kadangi jos 
apibrėžia sektorinę politiką, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 21 
C konstatuojamoji dalis 

didelėje Konstitucijos projekto dalyje susisteminamos esamų (išbraukta) jau ratifikuotų Europos 
Bendrijų sutarčių nuostatos, tačiau ja įvedama ir svarbių naujovių, kurios yra būtinos 25-
ias ir ateityje galbūt daugiau valstybių narių vienysiančiai Europos Sąjungai išlaikyti ir 
vystyti Europos piliečių labui, 

 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Joachim Wuermeling 

Pakeitimas 22 
C konstatuojamoji dalis 

didelėje Konstitucijos projekto dalyje susisteminamos esamų jau ratifikuotų Europos Bendrijų 
sutarčių nuostatos, tačiau ja įvedama ir institucinių naujovių (išbraukta), kurios yra 
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būtinos 25-ias ir ateityje galbūt daugiau valstybių narių vienysiančiai Europos Sąjungai 
išlaikyti ir vystyti Europos piliečių labui, 

Pagrindimas: naujovės yra būtinos siekiant išsaugoti gebėjimą veikti. 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 23 
C konstatuojamoji dalis 

didelėje Konstitucijos projekto dalyje susisteminos esamų jau ratifikuotų Europos Bendrijų 
sutarčių nuostatos, tačiau ja įvedama ir keletas institucinių naujovių, kurios yra būtinos 
25-ias ir ateityje galimai daugiau valstybių narių vienysiančiai Europos Sąjungai išlaikyti 
ir vystyti Europos piliečių labui, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 24 
C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ca. kai kuriomis Konstitucijos projekto nuostatomis atliekami tam tikri instituciniai 
pakeitimai, kurių trūkumus ir pranašumus sprendimų priėmimo ir Bendrijos 
institucijų veiklos požiūriu reikia išnagrinėti, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 25 
D konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 
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 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 26 
D konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 27 
D konstatuojamoji dalis 

D. Konstitucijos projektas virto realybe dėl sėkmingo demokratiniu, atstovaujamuoju ir 
skaidriu metodu, puikiai patvirtinusiu savo veiksmingumą, jį parengusio Konvento darbo, 
kuriame kaip aktyvūs nariai dalyvavo EP nariai, atskirų šalių parlamentų nariai bei 
vyriausybių ir Komisijos atstovai ir kuriame visada buvo atsižvelgiama į Europos piliečių 
nuomonę per jų atstovaujamuosius organus ir organizacijas, 

Or. es 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 28 
D konstatuojamoji dalis 

D. Konstitucijos projektas turėjo naudos iš paruošiamojo Europos Parlamento darbo, kurį 
jis dirbo maždaug dvidešimt metų nuo to laiko, kai buvo tiesiogiai išrinktas, o vėliau iš 
Europos Konvento, subūrusio Europos Parlamento ir atskirų šalių parlamentų narius, 
vyriausybių ir Europos Komisijos atstovus; taigi šio projekto pagrindą sukūrė valstybių 
ir piliečių atstovai, 

 Or.pt 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 29 
D konstatuojamoji dalis 

Konstitucijos projektas būtų neįmanomas be paruošiamojo Europos Parlamento darbo, kurį jis 
dirbo maždaug dvidešimt metų nuo to laiko, kai buvo tiesiogiai išrinktas, taip pat be 
Europos Konvento, subūrusio Europos Parlamento ir atskirų šalių parlamentų narius, 
vyriausybių ir Europos Komisijos atstovus; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 30 
D konstatuojamoji dalis 

D Konstitucijos projektas būtų neįmanomas be paruošiamojo Europos Parlamento darbo, 
kurį jis dirbo maždaug dvidešimt metų nuo to laiko, kai buvo tiesiogiai išrinktas, taip pat 
be Europos Konvento, kuris be atstovų iš Europos Parlamento narių gretų subūrė atskirų 
šalių parlamentų bei valstybių arba vyriausybių vadovų ir Europos Komisijos atstovus, o 
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto bei socialinių 
partnerių bei Europos Ombudsmeno atstovus pakvietė dalyvauti kaip stebėtojus, 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 31 
D konstatuojamoji dalis 

D. Konstitucijos projektas būtų neįmanomas be paruošiamojo Europos Parlamento darbo, 
kurį jis dirbo maždaug dvidešimt metų nuo tiesioginių Parlamento rinkimų, taip pat be 
Europos Konvento, subūrusio Europos Parlamento ir atskirų šalių parlamentų narius, 
vyriausybių, regionų, nevyriausybinių organizacijų ir Europos Komisijos atstovus, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 



 

AM\546089LT.doc 11/94 PE 347.293/Am.1-282 

 LT 

Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 32 
D konstatuojamoji dalis 

D. Konstitucijos projektas būtų neįmanomas be paruošiamojo Europos Parlamento darbo, 
kurį jis dirbo maždaug dvidešimt metų nuo tiesioginių Parlamento rinkimų, taip pat be 
Europos Konvento, subūrusio Europos Parlamento ir atskirų šalių parlamentų narius, 
vyriausybių ir Europos Komisijos atstovus, tačiau būtų buvę geriau, jei projektą būtų 
parengę Europos piliečių išrinktas organas, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 33 
E konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 34 
E konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 35 
E konstatuojamoji dalis 

E. Konvento darbe šis atstovaujamasis pagrindas buvo siejamas su viešomis kritinio ir 
pliuralistinio pobūdžio diskusijomis, sudariusiomis sąlygas pasiekti bendrą sutarimą, 
kuris iš esmės nebuvo keičiamas Tarpvyriausybinėje konferencijoje,  
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 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzalez ir Raimón Obiols i Germa 

Pakeitimas 36 
E konstatuojamoji dalis 

E Konventas ir Konstitucijos projektas būtų buvę neįmanomi be ryžtingo Europos 
Parlamento politinio impulso ir nuolatinio paruošiamojo darbo, ypač pripažinus Nicos 
sutarties nesėkmę bei laukiant plėtros, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 37 
E konstatuojamoji dalis 

E. Europos Konvente, kuris buvo sukurtas kaip vienetas, visiškai neturintis įgaliojimų 
dirbti Konstitucijos klausimais, taikytas darbo metodas neatitiko demokratijos 
principų, 

 Or.pl 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 38 
E konstatuojamoji dalis 

E. (išbraukta) Konventas dėl Europos ateities, kurį nuo pat pradžios siūlė Europos 
Parlamentas, ir kuris būdamas visiškai teisėtas, kadangi dauguma jo narių buvo 
Europos piliečių tiesiogiai išrinkti atstovai, leido parengti Konstituciją viešo ir 
pliuralistinio politinio proceso pagrindu (išbraukta),  

 Or.de 
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Pakeitimą pateikė Pervenche Beres 

Pakeitimas 39 
E konstatuojamoji dalis 

E. Europos Parlamento pasiūlytas Konvento darbo metodas, kurį taikant konstituciniai 
tekstai ruošiami atviro, skaidraus ir pliuralistinio politinio proceso metu, pasiteisino 
(išbraukta),  

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Franēoise Castex, Benoīt Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 40 
E konstatuojamoji dalis 

E. Europos Parlamento pasiūlytas Konvento darbo metodas, kurį taikant konstituciniai 
tekstai ruošiami atviro, skaidraus ir pliuralistinio politinio proceso metu, pasiteisino, nes 
Tarpvyriausybinė konferencija pritarė didžiajai Konvento pasiūlyto projekto daliai, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 41 
E konstatuojamoji dalis 

E. Europos Parlamento pasiūlytas Konvento darbo metodas, kurį taikant konstituciniai 
tekstai ruošiami atviro, skaidraus ir didžiąja dalimi pliuralistinio politinio proceso metu, 
pasiteisino, nes Tarpvyriausybinė konferencija pritarė didžiajai Konvento pasiūlyto 
projekto daliai, 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz 

Pakeitimas 42 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pl 

 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 43 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 44 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 45 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Sérgio Sousa Pinto 

Pakeitimas 46 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 47 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 48 
F konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzalez ir Raimón Obiols i Germa 

Pakeitimas 49 
F konstatuojamoji dalis 

F. Konvente sudaryto teksto kokybė ir dėl jo pasiektas bendras sutarimas bei Europos 
Parlamento, valstybių narių parlamentų, didžiosios dalies Europos Sąjungos 
vyriausybių ryžtas ir viešosios nuomonės spaudimas įpareigojo Tarpvyriausybinę 
konferenciją įveikti nesėkmę, patirtą per 2003 m. gruodžio mėn. Briuselyje vykusį 
Europos Vadovų Tarybos susitikimą, ir patvirtinti Konstitucijos Europai projektą 2004 
m. birželio 18 d.; nepaisant to, įvykiai dar kartą parodė didžiulius Tarpvyriausybinės 
konferencijos naudojamo metodo trūkumus palyginti su Konvento naudojamu metodu;   
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 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 50 
F konstatuojamoji dalis 

F. Tarpvyriausybinė konferencija didžiąja dalimi perėmė Europos Konvento pasiūlymą, 

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 51 
F konstatuojamoji dalis 

F. Vis dėlto kai kuriais atvejais Tarpvyriausybinė konferencija pritarė siūlomiems ne visada 
naudingiems projekto pakeitimams (išbraukta), 

 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 52 
F konstatuojamoji dalis 

F. tačiau Tarpvyriausybinėje konferencijoje nebuvo atsižvelgta į lengvai pasiektą bendrą 
sutarimą Konvente, kuriame dalyvavo jos pačios atstovai ir darė Konstitucijos projekto 
pakeitimus vyriausybių naudai, kenkiančius institucijų pusiausvyrai , 

 Or.de 
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Franēoise Castex, Benoīt Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 53 
F konstatuojamoji dalis 

F. Vis dėl to kai kuriais atvejais Tarpvyriausybinė konferencija pritarė siūlomiems projekto 
pakeitimams, susijusiems su svarbiomis politikos sritimis ir sprendimų priėmimu, o tai 
yra žingsnis atgal palyginti su Konvento bendru sutarimu patvirtintu Konstitucijos 
projektu, pvz., kvalifikuotos daugumos Taryboje skaičiavimo procedūra tapo 
sudėtingesnė,  

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Pervenche Beres 

Pakeitimas 54 
F konstatuojamoji dalis 

F. Vis dėlto kai kuriais atvejais Tarpvyriausybinė konferencija (išbraukta) pritarė 
siūlomiems ne visada naudingiems projekto pakeitimams, pvz., kvalifikuotos daugumos 
Taryboje skaičiavimo procedūra tapo sudėtingesnė, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 55 
F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Fa. daugeliu atvejų valstybių vyriausybių atstovai stabdė Konvento darbą, kai tikslas 
būdavo jau beveik pasiektas; tai, kad prezidiumą sudarė valstybių ir vyriausybių 
vadovų paskirti atstovai užuot jį išrinkus Konventui, vyraujanti padėtis, slaptos derybos 
ir nuolatiniai vyriausybių atstovų grasinimai pasinaudoti veto teise pakartotinai 
baigdavosi ne taip kaip norėjo dauguma ir stabdydavo reformas,  

 Or.de 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 56 
G konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 57 
G konstatuojamoji dalis 

G. visų šalių vyriausybių pritarimas Konstitucijos projektui reiškia, kad išrinktų valstybių 
narių manymu šis kompromisinis variantas gali būti būsimo darbo pagrindas, jei ją 
valstybėse narėse piliečiai arba jų išrinkti atstovai ratifikuos tiesiogiai per 
referendumą, 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 58 
G konstatuojamoji dalis 

G. visų šalių vyriausybių pritarimas Konstitucijos projektui reiškia, kad išrinktų valstybių 
narių manymu šis kompromisinis variantas gali būti būsimo darbo pagrindas ir 
pareikalaus visų jų maksimalaus politinio įsipareigojimo užtikrinti, kad 2006 m. 
lapkričio 1 d. Konstitucijos projektas būtų ratifikuotas, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 59 
G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ga. vienas iš rimčiausių vyriausybių įsikišimo atvejų formuluojant Konvento poreikius 
pasireiškė daliniu įgaliojimų panaikinimu per Vadovų susitikimą Salonikuose, todėl 
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Konstitucijos III dalis buvo priimta tokia, kokią ją buvo parengęs prezidiumas, nors 
didžioji Konvento dauguma reikalavo esminių pakeitimų;  

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 60 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 61 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 62 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 

 



 

PE 347.293/Am.1-282 20/94 AM\546089LT.doc 

LT 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 63 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 64 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 65 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 66 
H konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 67 
H konstatuojamoji dalis 

H. pirmiausiai norint išvengti nepagrįstos kritikos reikia pabrėžti, kad Konstitucijos 
projektu nesudaromos sąlygos sukurti centralizuotą supervalstybę, juo veikiau 
siekiama sustiprinti, o ne susilpninti socialinį Sąjungos lygmenį, bet to, šis projektas 
neprieštarauja Europos istorinėms ir dvasinėms ištakas, nes jame minimas Europos 
kultūrinis, religinis ir humanitarinis palikimas, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 68 
H konstatuojamoji dalis 

H. projektas pagrįstas atstovavimu valstybėms narėms (ir demokratiškai išrinktoms jų 
vyriausybėms) ir piliečiams: kai jis rengiamas Konvente, tvirtinamas Europos Taryboje 
pritariant Europos Parlamentui ir ratifikuojamas valstybėse narėse remiantis jų 
konstitucinėmis nuostatomis;  

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz 

Pakeitimas 69 
H konstatuojamoji dalis 

H. (išbraukta) Konstitucija: 

 Or.pl 

 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 70 
H konstatuojamoji dalis 

H. Konstitucijos projektas buvo kritikuojamas per viešas diskusijas; ši kritika nepagrįsta, nes 
neatitinka projekto nuostatų tikrojo turinio ir teisinio poveikio, 
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 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 71 
H konstatuojamosios dalies įžanginis sakinys 

H. Konstitucijos projektas buvo kritikuojamas per viešas diskusijas nepaisant to, kad 
Konstitucija: 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 72 
H konstatuojamoji dalis 

H. kai kuriuos Konstitucijos kritikos aspektus reikia atmesti, nes ja: 

a) sustiprinamas šalių parlamentų ir vietinių bei regioninių valdžios institucijų 
teisėkūros proceso kontrolės galios ir todėl neleidžiama sukurti centralizuotos 
„supervalstybės“;  

b) pripažįstamas ir stiprinamas socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės 
visuomenės aktyvumas, puoselėjamos socialinės ir pagrindinės teises, lyčių lygybė 
pateikiama kaip Sąjungos vertybė, Sąjungos tikslai papildomi socialine rinkos 
ekonomika ir visišku užimtumu, sukuriamas visuotinės svarbos paslaugų teisinis 
pagrindas ir į bendrų Sąjungos ir valstybių narių kompetencijų sąrašą įtraukiama 
socialinė politiką ir todėl ne silpninamas Sąjungos socialinis aspektas, bet priešingai – 
stiprinamas; 

c) semiamasi įkvėpimo iš Europos kultūrinio, religinio ir humanitarinio paveldo ir 
todėl nieko neišskiriant apimama istorinių ir dvasinių Europos ištakų visuma, 

 Or.it 
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Pakeitimą pateikė Riccardo Ventre 

Pakeitimas 73 
H a konstatuojamoji dalis 

a)  nesudarys sąlygų sukurti centralizuotą „supervalstybę“, nors ir atsižvelgiama į apibrėžtą 
subsidiarumo principą, 

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz 

Pakeitimas 74 
H c konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pl 

 

Pakeitimą pateikė Sérgio Sousa Pinto 

Pakeitimas 75 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 76 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta.   

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 77 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 78 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 79 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 80 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.nl 
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Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 81 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 82 
I konstatuojamoji dalis 

Išbraukta. 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 83 
I konstatuojamoji dalis 

I. Kai Europos Konstitucija įsigalios, jos nuostatos turės būti ryžtinai įgyvendinamos ir 
toliau plėtojamos bei laiku keičiamos (tam Europos Parlamentas pasinaudos jam 
Konstitucija suteikta iniciatyvos galimybe) siekiant patobulinti šias konkrečias sritis:  

a) maksimaliai išplėsti sritis, kurioms taikomas balsavimas kvalifikuota dauguma ir 
teisėkūros procedūros (į pastarąsias įtraukiant daugiamečio finansinio plano ir 
Sąjungos išteklių tvirtinimą); 

b) apibrėžti tikrą Sąjungos ekonominę vyriausybę (pvz., tam, kad būtų įgyvendinami 
Europos centrinio banko numatyti tikslai siekti tvarios plėtros ir kurti kokybiškas 
darbo vietas bei suteikti Europos Parlamentui galimybę aktyviai dalyvauti kuriant 
bendras ekonominės politikos gaires) ir kartu kurti tikrai į socialinę ir užimtumo 
politiką orientuotą Europą, kurios tikslas būtų gerovės valstybė, pradedant viešosiomis 
paslaugomis,kaip charakteringa mūsų gyvenimo būdo ypatybė. 

c) stiprinti su Europos pilietybe susijusias teises ir išplėsti jas taikant tiems trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie yra legalūs, pastovūs ir nuolatiniai ES gyventojai;  

d) įgyvendinti lygiavertiškumo principu pagrįstą demokratiją Sąjungos institucijose; 

e) sukurti paprastesnį ir veiksmingesnį būsimų reformų mechanizmą, į kurį būtų 
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įtraukta nuostata, kad Europos Parlamentas joms pritartų; 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 84 
I konstatuojamoji dalis 

I. (išbraukta) tarpvyriausybinė konferencija, labai gaila, nebuvo pasirengusi į Konstituciją 
įtraukti susitarimų dėl: 

a) didesnio skaičiaus sričių, kurioms būtų taikomas balsavimas kvalifikuota dauguma; 

b) paprastesnio kvalifikuotos daugumos balsų skaičiavimo; 

c) demokratiško ir lankstaus Konstitucijos peržiūros metodo, kuriuo būtų panaikinama 
galimybė atskiroms valstybėms užkirsti kelią pakeitimams ir numatytas ratifikavimas 
Europos Parlamente; 

d) (išbraukta) teisės aktų leidžiamosios Tarybos, kaip esminio demokratinės reformos 
elemento, įskaitant ir galių atskyrimo bei viešo teisėkūros proceso požiūriu, įkūrimo; 

da) prieštaravimo tarp Konstitucijos I dalyje užsibrėžto visiško užimtumo tikslo ir III dalyje 
minimo tik didesnio užimtumo lygio reikalavimo panaikinimo; 

db) jungties sąlygos (pranc.−passerelle) taikymo, kuri suteiktų galimybę pereiti nuo 
specialios teisėkūros procedūros prie standartinės teisėkūros procedūros ir nuo 
vienbalsiškumo principo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma, kaip tai siūlė 
Konventas; 

 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 85 
I konstatuojamoji dalis 

I. labai gaila, kad tarpvyriausybinė konferencija nesugebėjo rasti kompromiso ir susitarti 
dėl: 

a) didesnio skaičiaus sričių, kurioms būtų taikomas balsavimas kvalifikuota dauguma; 

b) paprastesnio kvalifikuotos daugumos balsų skaičiavimo; 
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c) nuostatos, pagal kurią (išbraukta) Konstitucijos peržiūros ateityje būtų atliekamos 
taikant veiksmingesnę ir paprastesnę procedūrą; 

(išbraukta) 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz 

Pakeitimas 86 
I konstatuojamoji dalis 

I. (išbraukta) tarpvyriausybinė konferencija į savo kompromisinį variantą negalėjo įtraukti 
susitarimų dėl: 

 Or. pl 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 87 
I konstatuojamosios dalies a punktas 

a) labai plataus balsavimo kvalifikuota dauguma taikymo, kaip siūlė Konventas; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 88 
I konstatuojamosios dalies b punktas 

b) paprastesnio ir veiksmingesnio kvalifikuotos daugumos balsų skaičiavimo; 

 Or. fr 

 
 



 

PE 347.293/Am.1-282 28/94 AM\546089LT.doc 

LT 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 89 
I a Konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ia. reikia išreikšti liūdesį ir nuostabą, kad Konstitucijos projekte neigiama tiesa ir 
neįvertinamas Krikščionybės įnašas į Europos istorinį paveldą; 

 Or. pl 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 90 
I konstatuojamosios dalies da punktas (naujas) 

da) Konstitucinės sutarties III dalies tikslų ir principų suderinimo su I dalimi;  

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Pakeitimas 91 
I Konstatuojamosios dalies da punktas (naujas) 

da)  išankstinio įspėjimo sistemos platesnio taikymo, įtraukiant nacionalinius parlamentus 
ir kitus valstybių narių teisėkūros teises turinčius parlamentus bei asamblėjas; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Pakeitimas 92 
I Konstatuojamosios dalies db punktas (naujas) 

db) oficialiosios ES kalbos statuso suteikimo visoms kalboms, kurios yra paskelbtos 
oficialiomis visoje atskiros valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, atsižvelgiant į jos 
konstitucinę tvarką; 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Pakeitimas 93 
I a Konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ia. apgailestauja, kad pasitelkiant Europos Konstitucinės sutarties projektą galios 
perduodamos didžiosioms valstybėms narėms, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Pakeitimas 94 
I b Konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ib. pastebi, kad Europos Konstitucinės sutarties projekte atsisakoma dabartinės Europos 
Sąjungos ir sukuriama nauja; mano, kad norint atsisakyti senosios Sąjungos, reikia tai 
nuspręsti vienbalsiai, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Pakeitimas 95 
I c Konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ic. pastebi, kad Europos Konstitucijos sutarties projekte nėra funkcinės daugiatautės 
demokratijos sąvokos, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 96 
I a Konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ia. tenka apgailestauti, kad į Konstitucinę sutartį nebuvo įmanoma įtraukti susitarimų dėl: 

a) Europos Sąjungos ar valstybių narių karinio puolimo uždraudimo ir susilaikymo nuo 
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bet kokio karinio įsikišimo; 

b) Europos Sąjungos saugumo politikos dėmesio sutelkimo ties nusiginklavimu ir 
struktūrinių nepuolimo gebėjimų kūrimu; 

c) Europos nusiginklavimo agentūros įsteigimo; 

d) suteikimo Europos Parlamentui nuoseklios kontrolės teisės Sąjungos išorės veiksmų 
srityje; 

e) suteikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismui visiškos teisminės kontrolės teisės 
Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Francesco Enrico Speroni 

Pakeitimas 97 
I a Konstatuojamosios dalies a punktas (naujas) 

Ia. Laiko nepriimtina tai, kad: 

a) Komisija išlaiko iniciatyvos teisės monopoliją; tuo tarpu Parlamentui, kuris yra 
vienintelė tiesiogiai Europos piliečių išrinkta institucija, nesuteikiama teisėkūros 
iniciatyvos teisė; 

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Francesco Enrico Speroni 

Pakeitimas 98 
I a Konstatuojamoji dalis, b punktas (naujas) 

Ia. b) nėra nuostatos dėl galimybės surengti konsultacinio ar patvirtinamojo pobūdžio liaudies 
referendumą dėl tam tikro pasiūlymo priėmimo ar jo panaikinimo;  

 Or.it 
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Pakeitimą pateikė Francesco Enrico Speroni 

Pakeitimas 99 
I a Konstatuojamosios dalies c punktas (naujas) 

Ia. c) įvedant valstybių narių parlamentų „išankstinio įspėjimo“ sąvoką ir sumažinant 
vienbalsiškumo principo taikymo sričių skaičių susilpninamas subsidiarumo principas 
ir Sąjungai leidžiama susilpninti valstybių narių suverenitetą bei kėsintis į jų 
teisėkūros teises;  

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 100 
-1 dalis (nauja) 

-1. Mano, kad Konstitucinė sutartis yra ypatingos svarbos pasiekimas Europos 
integracijos procese, ir džiaugiasi, kad ją ruošė ne tik Tarpvyriausybinė konferencija, 
bet pirmiausia viešai posėdžiavęs Konventas, kurio darbe aktyviai dalyvavo pilietinės 
visuomenės atstovai; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 101 
-1 a dalis (nauja) 

-1a. pabrėžia, kad pasitelkiant Konstitucinę sutartį sukuriama nauja Europos Sąjunga, 
grindžiama tvarios integracijos pagrindu; 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde 

Pakeitimas 102 
1−6 pastraipos 

Alternatyvi Europos demokratijos vizija 
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DAUGIAU DEMOKRATIJOS 

Visose Europos Sąjungos valstybėse narėse įstatymus priima išrinkti atstovai ir šie išrinkti 
atstovai gali priimti visų įstatymų pataisas. Išrinkti atstovai yra atskaitingi savo rinkėjams ir 
per kitus rinkimus gali būti pašalinami. Tai mes vadiname demokratija. 

Visos ES valstybės narės yra demokratinės valstybės. Esminis demokratijos požymis yra 
rinkėjų teisė visais klausimais tarti paskutinį žodį. Galima rengti rinkimus, išrinkti naują 
valdančiąją daugumą, kuri išleis naujus įstatymus.  

ES Konstitucija susilpnina šią esminę savybę. Nors mes vis dar galime rengti rinkimus, 
nebegalėsime balsuoti ir priimti įstatymų daugelyje sričių, kuriose daugumos sprendimas ES 
lygmeniu pakeičia mums atstovaujančią vyriausybę. 

Europos Sąjungoje piliečių neišrinkta Komisija turi išimtinę teisę pateikti teisėkūros 
pasiūlymus, dėl kurių sprendimus priima Tarybos pareigūnai ir ministrai. 

Tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas dalyvauja priimant tik tam tikrą ES teisės aktų dalį. 
Jo įtaka neprilygsta išrinktų atstovų įtakai valstybių narių parlamentuose. Pagal Konstituciją 
Europos Parlamentui suteikiama daug mažiau galių, negu praranda valstybių narių 
parlamentai. 

Todėl dėl ES Konstitucijos rinkėjai nukenčia nuo demokratijos susilpnėjimo. Kodėl turėtume 
balsuoti už siekį MAŽIAU DEMOKRATIJOS? 

Europa nusipelno geresnės ES Konstitucijos už pasiūlytąją. Todėl rekomenduočiau atmesti šią 
Konstituciją.  

Vietoj jos siūlau daugiau demokratijos Europos Sąjungoje: 

• Kiekviena šalis turi vieną Komisijos narį, kurį jos pačios paskiria ir kuris joms atsiskaito. 

• Kiekvienos šalies balso svoris Ministrų Taryboje yra vienodas, o Ministrų Tarybą 
kontroliuoja valstybių narių parlamentai.  

• 75 proc. dauguma reikalinga priimti įstatymą Europos Sąjungoje.  

• Visi Europos Sąjungos teisės aktai nagrinėjami ir patvirtinami valstybių narių 
parlamentuose. 

• Kiekvienos valstybės narės parlamentas turi veto teisę ypač svarbiais klausimais, kurie 
vėliau yra nagrinėjami kitame ES Vadovų Tarybos susitikime. 

• Europos Parlamentas ir valstybės narės, kurios atstovauja Europos piliečių daugumai, turi 
veto teisę visais klausimais. Jei teisės akto pasiūlymas užblokuojamas, valstybių narių 
parlamentai gali patys leisti tos srities įstatymus. 

• Teisėkūros procesas yra viešas ir jį galima stebėti internete. Visi paruošiamieji posėdžiai ir 
dokumentai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai 75 proc. balsuoja už sprendimą surengti 
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uždarą posėdį ir paruošti konfidencialius dokumentus. 

MAŽIAU CENTRALIZAVIMO 

Konstitucijoje pateikiamos kelios naujos sritys, kuriose ES gali leisti teisės aktus kartu su 
valstybėmis narėmis arba viena valstybių narių vardu. Nebeliks jokių esminių socialinių 
klausimų, dėl kurių ES negalėtų įsikišti. 

Daugumos balsavimu pagrįstas sprendimų priėmimas taikomas daugelyje naujų sričių, o tai 
reiškia, kad valstybių narių parlamentai gali būti nugalėti. 

Vyriausybių vadovai galės žengti dar toliau ir pakeisti sritis, kuriose šiandien taikomas 
vienbalsiškumo principas, taip, kad sprendimai jose būtų priimami daugumos balsavimu, taip 
nusveriant kai kurių valstybių narių nuomonę. 

Vyriausybių vadovai taip pat galės išplėsti ES įgaliojimus į naujas sritis, neturėdami klausti 
rinkėjų nuomonės. 

Mes norime artimesnės savo piliečiams Europos Sąjungos. ES Konstitucija siekiama priešingo 
tikslo − Briuselyje sukaupti dar daugiau galių. 

Todėl rekomenduočiau atmesti šią Konstituciją. Vietoje jos siūlau suteikti daugiau laisvės 
valstybėms narėms, o ne skatinti didesnį centralizavimą: 

• Turėtų būti nurodyta visų teisės aktų galiojimo pabaigos terminas, kuriam suėjus teisės 
aktas nustoja galioti, išskyrus tuos atvejus, kai jis pataisomas ar iš naujo patvirtinamas.  

• 100 000 esamų ES teisės aktų puslapių turėtų būti kritiškai išnagrinėti siekiant, kad ne 
tarpvalstybinės reikšmės klausimai būtų grąžinti valstybių narių parlamentų 
kompetencijai. 

• Reikia taikyti tikrą subsidiarumo principą, t. y. valstybių narių parlamentai patvirtina 
metinį teisės aktų sąrašą ir suteikia Komisijai teisę paruošti teisės akto pasiūlymą. 

• Visi ES sprendimai turi būti pertvarkyti ir tapti dviejų formų: įstatymai ir rekomendacijos. 
Įstatymai būtų naudojami tose srityse, kuriose valstybės narės pačios negali veiksmingai 
vykdyti teisėkūros proceso. Visose kitose srityse būtų naudojamos rekomendacijos.  

• Teisingumo Teismas turėtų apsiriboti specialių ginčų sprendimu ir neskatinti glaudesnės 
integracijos. 

NEREIKIA NAUJOS SUPERVALSTYBĖS 

Pagal ES Konstituciją ES tampa ,,juridiniu asmeniu“, kuris atstovauja valstybėms narėms 
palaikydamas ryšius su visu likusiu pasauliu ir panaikina valstybių narių kaip nepriklausomų 
šalių statusą. 

Visi ES priimti sprendimai yra viršesni už valstybių narių demokratiškai priimtus įstatymus. 
Netgi mūsų konstitucijos turi nusileisti, jei jų nuostatos prieštarauja Briuselyje priimtam 
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sprendimui. 

Centralizuotos federalinės valstybės principas yra įtvirtintas naujosios Konstitucijos 6 
straipsnyje ir jame reikalaujama visus ginčytinus klausimus spręsti Europos Teisingumo 
Teisme. 

ES sukuriama užsienio reikalų ministro pareigybė bei bendros karinės ir policijos pajėgos. 
Vienas pirmininkas ir užsienio reikalų ministras kartu su vienu vyriausybės vadovu − 
Komisijos Pirmininku − turi atstovauti mums ES palaikant santykius su kitomis pasaulio 
šalimis.  Kaip bebūtų, 25 valstybės narės taps panašios į JAV valstijas, tačiau turės mažiau 
laisvės nepriklausomai leisti įstatymus, palyginti su Amerikos valstijomis. Dėl šios priežasties 
rekomenduoju atmesti Konstituciją. 
Vietoj to siūlau nepriklausomų, laisvų šalių bendradarbiavimą. Pasauliui nereikalinga nauja 
supervalstybė. 

• Bendradarbiavimas ES turėtų būti pagrįstas ne Konstitucija, o nepriklausomų valstybių 
susitarimu, t. y. sutartimi, kurią kiekviena valstybė galėtų nutraukti pranešusi apie tai 
prieš dvejus metus. 

• Teisingumo Teismas ir ES institucijos turėtų gerbti valstybių narių konstitucijas tokias, 
kokias jas esant aiškina nacionaliniai aukščiausieji teismai arba konstituciniai teismai.  

• Bendra ES užsienio politika neturėtų trukdyti valstybės narėms nepriklausomai veikti 
tarptautinėje arenoje.  

• Bendradarbiavimas kariniais klausimais Europos Sąjungoje turėtų būti atskirtas nuo 
civilinio bendradarbiavimo. 

• ES Pirmininko pareigos turėtų būti panaikintos ir vietoj to toliau taikomas rotaciniu 
pagrindu pirmininkaujančių valstybių narių principas. 

ES TURI BŪTI IŠ ESMĖS PERTVARKYTA 

Vis dar turime biudžetą, kurį valdant galbūt net 10 proc. mūsų Briuseliui mokamų mokesčių 
patenka į sukčių rankas.  

Vis dar turime ES, kurioje Ombudsmenas, Audito Rūmai ir Europos biudžeto kontrolės 
komitetas nesugeba kontroliuoti ES lėšų panaudojimo. 

Turime žuvininkystės politiką, kuri yra kenksminga tiek žuvims, tiek žvejams, bei žemės ūkio 
politiką, kuri brangiai atsieina vartotojams ir mokesčių mokėtojams, bet neatnešdama naudos 
ūkininkams,  

Turime struktūrinius fondus, kurie tuščiai švaisto pinigus. 

Dėl šios priežasties rekomenduoju atmesti Konstituciją. 

Siūlau iš esmės pertvarkyti ES, nes tik taip ji gali įgyti daugiau įtakos. 
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SĄŽININGAS REFERENDUMAS 

• Visose šalyse vienu metu turėtų būti rengiamas referendumas dėl Konstitucijos projekto, 
kad Europos piliečiai galėtų galutinai nuspręsti dėl nuostatų, kurios bus taikomos jų 
bendradarbiavimui. 

• Šie referendumai turi būti sąžiningi bei laisvi, ir kiekvienoje šalyje Konstitucijai 
pritariantiesiems bei nepritariantiesiems turėtų būti suteikiama tiek pat viešųjų išteklių.  

Jei kurioje nors šalyje Konstitucija atmetama, turėtų būti sukviestas naujas ir geriau 
atstovaujamas konventas parengti pasiūlymus dėl demokratiškesnių nuostatų, kuriomis būtų 
galima suvienyti, o ne skaldyti europiečius, kaip yra dabartinės ES Konstitucijos atveju. 

 Or.da 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimón Obiols i Germ? 

Pakeitimas 103 
1 dalis 

1. Daro išvadą, kad Konvento parengto projekto pagrindu Tarpvyriausybinėje 
konferencijoje patvirtinta Konstitucija Europai yra nepaprastos svarbos žingsnis 
Europos integracijos procese ir ji simbolizuoja istorinį įsipareigojimą, kuris, kai bus 
įgyvendintas, duos tiesioginės naudos Europos piliečiams, palengvins Sąjungos darbą 
ir suteiks demokratiškesnį pobūdį jai vykdant įgaliojimus ir įtraukiant į ši darbą visas 
savo institucijas ir valstybes nares, pradedant jų vyriausybėmis ir parlamentais ir 
baigiant regionų bei vietos valdžios institucijomis; 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 104 
1 dalis 

1. Daro išvadą, kad Konstitucijos projekte labiausiai išryškėja visose ankstesnėse sutartyse 
pastebima tendencija siekti glaudesnės politinės integracijos ir didinti demokratiją 
Europos viešajame sektoriuje;  pabrėžia, kad būtent šitoje atviroje erdvėje randasi 
Konstitucija: ir kaip norma, ir kaip procesas;  

 Or. pt 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 105 
1 dalis 

1. Daro išvadą, kad (išbraukta) Sutartis dėl Konstitucijos Europai labai padės patobulinti 
esamas sutartis, ir tai duos realios naudos Europos piliečiams, jiems demokratiškai 
atstovaujančiam Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos institucijoms (išbraukta);  

 Or.de 

 
 

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

Pakeitimas 106 
1 dalis 

1. Pripažįsta, kad pasauliniu mastu Sutartis dėl Konstitucijos Europai yra (išbraukta) 
kompromisas, padedantis šiek tiek patobulinti esamas sutartis (išbraukta); 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 107 
1 dalis 

1. Daro išvadą, kad (išbraukta) Sutartis dėl Konstitucijos Europai yra puikus kompromisas 
ir ja labai patobulinamos esamos sutartys, ir tai duos akivaizdžios naudos Europos 
piliečiams ir pilietinei visuomenei, jiems demokratiškai atstovaujančiam Europos 
Parlamentui ir valstybių narių parlamentams (išbraukta), taip pat valstybėms narėms, jų 
regionams ir vietos valdžios institucijoms bei Europos Sąjungos institucijoms, ir šiuo 
būdu visai (išbraukta) Sąjungai;  

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 108 
1 dalis 

1. Daro išvadą, kad (išbraukta) Sutartimi dėl Konstitucijos Europai itin patobulinamos 
esamos sutartys, ir tai duos realios naudos Europos piliečiams, jiems demokratiškai 
atstovaujančiam Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos institucijoms, taip pat 
valstybėms narėms, jų regionams ir vietos valdžios institucijoms, ir šiuo būdu visai 
Europos Sąjungai;  

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Sérgio Sousa Pinto 

Pakeitimas 109 
1 dalis 

1. Daro  išvadą, kad (išbraukta) Sutarties dėl Konstitucijos Europai yra puikus 
kompromisas, labai padedantis pagerinti esamas sutartis, ir tai duos realios naudos 
Europos piliečiams, jiems demokratiškai atstovaujančiam Europos Parlamentui ir 
Europos Sąjungos institucijoms, taip pat valstybėms narėms, jų regionams ir vietos 
valdžios institucijoms, ir šiuo būdu visai Europos Sąjungai;  

 Or. pt 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 110 
1 dalis 

Nesusijęs su dokumento versija anglų kalba. 

 Or. de 
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 111 
1 a dalis (nauja) 

1a. Išreiškia pagarbą ir supratimą tiems piliečiams, kurie mano, kad šiame kompromiso 
būdu parengtame tekste nepaminėti vienas arba keli teisėti jų siekiai; tačiau pabrėžia, 
kad bet kokiu atveju visuotinis požiūris į Konstitucinę sutartį turėtų būti formuojamas 
siekiant pusiausvyros tarp šių teisėtų rūpestį keliančių klausimų ir didelių teigiamų 
pokyčių, kuriuos ji siūlo Sąjungai ir jos piliečiams; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 112 
Antraštė prieš 2 dalį 

Europos Sąjunga: valstybių ir piliečių sąjunga − vienas juridinis asmuo  

 Or. pt 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 113 
Antraštė prieš 2 dalį 

Pagrindinių teisių ir vertybių Bendrija 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack 

Pakeitimas 114 
1 a dalis (nauja) 

1a. Atsižvelgdamas į teigiamą bendrą rezultatą, nepageidauja dar kartą specialiai atkreipti 
dėmesį į prieštaringus atskirus punktus; 
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 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 115 
Antraštė prieš 2 dalį 

Suprantamesnė Europos Sąjunga   

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 116 
Antraštė prieš 2 dalį 

Aiškesnis Europos Sąjungos paskirties ir tikslų apibrėžimas   

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 117 
2 dalis 

(2 dalis tampa 4 dalimi) 

Aiškiau apibrėžiami Sąjungos tikslai ir kompetencijos sritys 

2. Mano, kad Konstitucijos projektas aiškiau perteikia piliečiams Europos Sąjungos 
(išbraukta) tikslus ir jos kompetencijos sritis valstybių narių atžvilgiu, ypač todėl, kad:  

a) sudėtingą Europos Sąjungos sutarčių rinkinį pakeičia Konstitucija − vienas, lengviau 
skaitomas dokumentas − kuriame išdėstomi Sąjungos tikslai, jos įgaliojimai ir jų 
apribojimai; 

b) įtvirtinamas Sąjungos dvigubas teisėtumas ir paaiškinama, kad tai − valstybių ir 
piliečių Sąjunga;  

c) Sąjungos vertybės ir tikslai, taip pat principai, kuriais ji vadovaujasi atlikdama 
veiksmus, susijusius su valstybėmis narėmis, ir gerbdama atitinkamas jų kompetencijos 
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sritis, yra aiškesni ir geriau apibrėžti; 

d) išnyksta skirtumas tarp neaiškiai persipinančių sąvokų „Europos Bendrija“ ir „Europa 
Sąjungos“; Europos Sąjunga tampa vienu juridiniu asmeniu;   

e) supaprastinami Europos teisės aktai ir aiškiau apibrėžiama jų terminija: ,,Europos 
įstatymai“ ir ,,Europos pagrindų įstatymai“ pakeičia įvairių tipų esamus teisės aktus 
(direktyvas, reglamentus, sprendimus, pamatinius sprendimus ir t. t.), ir vartojami 
terminai geriau apibūdina aktų esmę; 

f) garantuojama pagarba valstybių narių bei regionų ir vietos valdžios institucijų 
galioms, o Sąjungos šūkis tampa „vienybė įvairovėje“; įtvirtinamos valstybių narių 
lygios teisės Konstitucijos atžvilgiu; įtvirtinama pagarba valstybių narių tautiniam 
identitetui ir jų pagrindinėms politinėms bei konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei 
vietinės savivaldos struktūroms; patvirtinamas suteikiamų įgaliojimų principas (pagal 
kurį Sąjungą turi tik valstybių narių suteiktus įgaliojimus);  labiau pabrėžiamas 
subsidiarumo principas (pagal kurį Sąjunga veiksmų imasi tik tada, kai  valstybės narės 
negali deramai pasiekti numatomo veiksmo tikslų); įtvirtinamas proporcingumo 
principas (pagal kurį Sąjunga imasi veiksmų tik tada, kai jie būtini Konstitucijoje 
nustatytiems tikslams pasiekti); įtvirtinamas valstybių narių ir vietos bei regionų 
valdžios institucijų dalyvavimas Sąjungos sprendimų priėmimo sistemoje; prie Sąjungos 
tikslų pridedama teritorinė sanglauda;  

g) minimi Europos Sąjungos simboliai, ir tai padeda sustiprinti piliečių priklausymo jai 
jausmą: vėliava − dvylika apskritimu išdėstytų geltonų žvaigždžių mėlyname fone, 
himnas, sukurtas pagal Liudviko van Bethoveno Devintosios simfonijos „Odę 
džiaugsmui“, šūkis ,,vienybė įvairovėje“, bendra valiuta euras ir Europos diena 
(gegužės 9 d.), švenčiama visoje Sąjungoje.  

h) (Išbraukta.) 

 Or.it 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 118 
2 dalis 

2. Džiaugiasi, kad Konstitucijos projektas aiškiau perteikia piliečiams Europos Sąjungos 
paskirtį, tikslus ir ryšius tarp Sąjungos ir valstybių narių, nes: 
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a) sudėtingą Europos Sąjungos sutarčių rinkinį pakeis vienas, lengviau skaitomas 
dokumentas su jame išdėstytais Sąjungos tikslais, jos įgaliojimais ir jų apribojimais; 

b) pabrėžiamas dvigubas teisėtumas – tai valstybių ir piliečių Sąjunga; 

c) Sąjungos vertybės ir tikslai, taip pat jos veiklos principai ir ryšiai su valstybėmis narėmis 
bus aiškiai apibrėžti ir sutelks Sąjungos politiką piliečių labui; 

d) nebebus painiojami terminai ,,Europos Bendrija“ ir ,,Europos Sąjunga“, nes Europos 
Sąjunga taps vienu juridiniu asmeniu (išbraukta); 

e) Europos dokumentai ir jų terminologija taps paprastesnė, specifinę kalbą pakeis 
suprantamesni, geriau esmę apibūdinantys terminai (pvz., Europos reglamentai bus 
vadinami Europos įstatymais, Europos direktyvos – Europos pagrindų įstatymais); 

f) pabrėžiama „vienybė įvairovėje“, įsipareigojimas gerbti valstybių narių lygybę 
(išbraukta), jų nacionalinius ypatumus, kurie būdingi jų svarbiausioms politinėms bei 
konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei vietinės savivaldos struktūroms suteikiamų 
įgaliojimų (išbraukta), subsidiarumo, proporcingumo principus (išbraukta); 

g) Sąjungos pasaulėžiūros pripažinimas padės jos piliečiams geriau suprasti Sąjungos 
institucijas ir jų veiklą; 

h) valstybių narių solidarumo sąlyga užtikrina, kad teroristų atakų, stichinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių atvejais piliečiai sulauks pagalbos iš bet kurios Sąjungos dalies; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 119 
2 dalies įžanginis sakinys 

2. Džiaugiasi tuo, kad Konstitucijoje sustiprinamos piliečių asmeninės teisės ir apibrėžiamos 
vertybės ir tikslai:  

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 120 
2 dalis 

2. Džiaugiasi, kad Konstitucijos projekte piliečiams pateikiamas aiškesnis Sąjungos 
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paskirties apibrėžimas ir geriau paaiškinamas jos pobūdis ir tikslai bei ryšiai tarp 
Sąjungos ir valstybių narių, ir ypač kad: 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 121 
2 dalis 

2. Džiaugiasi, kad Konstitucinės sutarties projektas aiškiau perteikia piliečiams Europos 
Sąjungos paskirtį, tikslus ir ryšius tarp Sąjungos ir valstybių narių: 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Franēoise Castex, Anne Ferreira and 
Benoīt Hamon 

Pakeitimas 122 
2 dalis 

2. Pripažįsta, kad Konstitucija projekte piliečiams suteikiama tam tikro aiškumo apie 
Europos Sąjungos paskirtį, tikslus ir ryšius tarp Sąjungos ir valstybių narių: 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 123 
2 dalies a punktas  

a) sudėtingą Europos Sąjungos sutarčių rinkinį pakeis vienas, lengviau skaitomas 
dokumentas, kuriame bus išdėstyti Sąjungos tikslai, jos įgaliojimai ir politikos 
įgyvendinimo priemonės bei institucijos; 

 Or.nl 

 



 

AM\546089LT.doc 43/94 PE 347.293/Am.1-282 

 LT 

Pateikė Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Pakeitimas 124 
2 dalies a punktas  

a)  sudėtingą Europos Sąjungos sutarčių rinkinį pakeis vienas, lengviau skaitomas 
dokumentas su jame išdėstytais Sąjungos tikslais, jos įgaliojimais ir jų apribojimais, nors 
aiškiai nurodyta Bendrijų teisės pirmenybė; 

 Orig. es 

 

Pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 125 
2 dalis aa punktas (naujas) 

aa) pagrindinių teisių chartija, kaip bendrų vertybių visumos ramstis, buvo pilnai įtraukta į 
Konstituciją ir todėl turi privalomąją galią; 

 Orig. de 

 

Pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 126 
2 dalies b punktas  

išbrauktas 

 Orig. en 

 

Pateikė Marie-Line Reynaud 

Pakeitimas 127 
2 dalies b punktas  

b) pabrėžiamas dvigubas teisėtumas, t. y. kaip valstybių ir piliečių Sąjungos, laikantis 
pagrindinių demokratijos taisyklių, paremtų kvalifikuotos balsų daugumos principo 
pripažinimu;  

 Orig. fr 
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Pateikė Riccardo Ventre 

Pakeitimas 128 
2 dalies b punktas  

b) pabrėžiamas piliečių Sąjungos, kuri yra piliečių, teritorinio susivienijimo ir valstybių 
Sąjunga, teisėtumas (išbraukta); 

 Orig. it 

 

Pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 129 
2 dalies b punktas  

b) dvigubo teisėtumo pripažinimas tokioje Sąjungoje, kuri yra kartu valstybių Sąjunga ir 
piliečių Sąjunga, stiprina jos europinės integracijos suverenitetą; 

 Orig. de 

 

Pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 130 
2 dalis ba punktas (naujas) 

ba) Bendrijų teisė suteikia pavieniams asmenims didesnes galimybes kreiptis į Bendrijų 
teisingumo teismą ; 

 Orig. de 

 

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

Pakeitimas 131 
2 dalies c punktas 

c) Sąjungos vertybės ir (išbraukta) jos veiklos principai ir ryšiai su valstybėmis narėmis bus 
aiškiai apibrėžti (išbraukta); 
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 Orig. fr 

 

Pateikė Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Pakeitimas 132 
2 dalies c punktas  

c) Sąjungos vertybės ir tikslai, taip pat jos veiklos principai ir ryšiai su valstybėmis narėmis 
bus apibrėžti pažangiai ir tiksliai pritaikyti naujoms socialinėms sąlygoms, ir nukreipia 
Sąjungos politikus į savo piliečių poreikius; 

 Orig. es 

 

Pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 133 
2 dalies c punktas  

c) Sąjungos vertybės ir tikslai, tai pat jos veiklos principai ir ryšiai su valstybėmis narėmis 
bus apibrėžti tiksliai, nedarant įtakos valstybių narių suverenitetui ir neignoruojant 
Europos istorinių ir dvasinių šaknų, ir nukreipia Sąjungos politikus į savo piliečių 
poreikius; 

 Orig. en 

 

Pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 134 
2 dalies c punktas  

c) Sąjungos vertybės ir tikslai bei jos veiklos ir santykių su valstybėmis narėmis principai 
bus apibrėžti tiksliai, ir nukreipia Sąjungos politikus į piliečių pažangą ir gerovę; 

 Orig. pt 
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Pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 135 
2 dalies d punktas  

išbrauktas 

 Orig. en 

 

Pateikė Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Pakeitimas 136 
2 dalies d punktas  

d) klaidinamai iš dalies sutampančios „Europos Bendrijos“ ir „Europos Sąjungos“ 
struktūros taps (išbraukta) viena teisine struktūra, ir Sąjunga įgaus savą ir bendrą 
veiksnumą; 

 Orig. es 

 

Pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 137 
2 dalies d punktas  

d) painias pasikartojančias struktūras turinčios „ Europos Bendrija“ ir „Europos Sąjunga“ 
taps vienu bendru teisiniu subjektu ir bus vieninga struktūra, nors Bendrijų metodas 
galioja ne visiems sprendimams; Orig. fr 

 

Pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 138 
2 dalies e punktas  

e) naujas kompetencijų santykis tarp valstybių ir Sąjungos, geresnės struktūros ir 
veiksmingesnis nutarimų priėmimo procesas eina kartu su aiškiai apibrėžtais Europos 
dokumentais ir juos saistančiais mastais; Orig. pt 
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Pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 139 
2 dalies e punktas  

e) Europos dokumentai ir jų terminologija taps paprastesni ir todėl bus geriau suprantami 
eiliniam piliečiui (išbraukta); 

 Orig. en 

 

Pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 140 
2 dalies e punktas  

e) Europos dokumentai ir jų terminologija taps paprastesnė, specifinę kalbą pakeis 
suprantamesni, geriau esmę apibūdinantys terminai, kurie labiau atitinka tikrovę; 
(išbraukta) 

 Orig. de 

 

Pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 141 
2 dalies f punktas  

išbraukta   

 Orig. en 

 

Pateikė Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Pakeitimas 142 
2 dalies f punktas  

išbraukta 

 Orig. de 
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Pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 143 
2 dalies f punktas  

f) visi tie faktoriai, kurie niekada neleis Sąjungai tapti centralizuota, stipria „valstybe“, 
tokie kaip: 

– valstybių narių lygumo principas Sąjungos viduje ir jų dalyvavimas sprendimų 
priėmimo procedūroje;  

– jų identiteto gerbimas, kuris įtvirtintas jų pagrindinėse politinėse ir konstitucinėse 
struktūrose, įskaitant regionines savivaldybes; 

– perduodamų įgaliojimų (pagal kuriuos Sąjunga turi tik tuos įgaliojimus, kuriuos jai 
suteikė valstybės narės), subsidiarumo (pagal kurį Sąjunga, jei ji neturi ypatingos 
atsakomybės už ką nors, gali veikti tik tada, jei negalima pasiekti tikslo žemesnėse 
valstybių narių, regionų ir teritorinių susivienijimų lygmenyse) ir reliatyvumo (kai 
Sąjungos veiksmų ir turinio forma negali peržengti ribų, reikalingų pasiekti Sutartyje 
numatytus tikslus) principai;  

 Orig. en 

 

Pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 144 
2 dalies f punktas  

f) apibrėžiant valstybių ir Sąjungos įgaliojimus, atsiranda konkurencija tarp 
proporcionalumo ir subsidiarumo principus apsprendžiančių centrų, suteikianti 
Europos valstybėms ir tautoms galimybė „sutarti dėl daugelio klausimų“;  be to 
Konstitucija, kaip suteikia didesnę normatyvinį svorį politinių sprendimų priėmimui, 
taip ir daro valstybes tarpusavyje lygiomis; 

 Orig. pt 

 

Pateikė Andrew Nicholas Duff  

Pakeitimas 145 
2 dalies f punktas  

f) aiškiai pabrėžia decentralizciją šūkyje „vieninga įvairovė“, įsipareigojimą gerbti 
valstybių narių lygybę Konstitucijos atžvilgiu, jų nacionalinius ypatumus ir jų 
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konstitucines struktūras, valstybių narių suteikiamus įgaliojimus Sąjungai, 
subsidiarumo ir proporcingumo principus ir pagrindinį vaidmenį, kurį atlieka valstybės 
narės Sąjungos sprendimų priėmimų sistemoje (išbraukta); 

 Orig. en 

 

Pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 146 
2 dalies f punktas  

f) pabrėžiama „vieninga įvairovė“, įsipareigojimas gerbti valstybių narių lygybę 
Konstitucijos atžvilgiu, jų nacionalinius ypatumus, kurie būdingi jų svarbiausioms 
politinėms bei konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei vietinės savivaldos 
struktūroms, suteikiamų įgaliojimų principą (pagal kurį Sąjungai įgaliojimus suteikia 
valstybės narės), subsidiarumo ir proporcingumo principus ir valstybių narių dalyvavimą 
priimant sprendimus Sąjungos priėmimų sistemoje, ypač jos pagrindinį vaidmenį 
atliekant pakaitas Konstitucijoje, kai kompetencijos perkeliamos Sąjungos naudai, ir 
užtikrinant, kad Sąjunga niekada netaps centralizuota visagale „aukščiausia valstybe“; 

 Orig. de 

 

Pateikė Marie-Line Reynaud 

Pakeitimas 147 
2 dalies f punktas  

f) pabrėžiama „vieninga įvairovė“, įsipareigojimas gerbti valstybių narių lygybę 
Konstitucijos atžvilgiu, jų nacionalinius ypatumus, kurie būdingi jų svarbiausioms 
politinėms bei konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei vietinės savivaldos 
struktūroms, suteikiamų įgaliojimų principą (pagal kurį Sąjungai įgaliojimus suteikia 
valstybės narės), užtikrinti subsidiarumą, proporcingumą ir valstybių narių dalyvavimą 
priimant sprendimus Sąjungos sprendimų priėmimų sistemoje, teisingą bendrai 
pripažintų ir priimtų teisės normų pritaikymą ir įgyvendinimą; 

 Orig. fr 
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Pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 148 
2 dalies f punktas  

f) prašo garantijų tam, kad Sąjunga niekada netaptų centralizuota visagalė „aukščiausia 
valstybė“, pabrėžiant „vieningą įvairovę“ ir įsipareigojimą gerbti valstybių narių lygybę 
(išbraukta) bei jų nacionalinius ypatumus (išbraukta) ir suteiktų įgaliojimų (pagal kurį 
Sąjungai turi tik tuos įgaliojimus, kuriuos jai suteikia valstybės narės), subsidiarumo ir 
proporcingumo principus ir valstybių narių dalyvavimą priimant sprendimus Sąjungos 
sprendimų priėmimų sistemoje (išbraukta); 

 Orig. en 

 

Pateikė Carlos Carnero Gonzįlez, Raimon Obiols i Germą 

Pakeitimas 149 
2 dalies f punktas  

f) pabrėžiama „vieninga įvairovė“, įsipareigojimas gerbti valstybių narių lygybę 
Konstitucijos atžvilgiu, jų nacionalinius ypatumus, kurie būdingi jų svarbiausioms 
politinėms bei konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei vietinės savivaldos 
struktūroms, suteikiamų įgaliojimų principą (pagal kurį Sąjungai įgaliojimus suteikia 
valstybės narės), subsidiarumo, proporcingumo principus ir valstybių narių dalyvavimą 
priimant sprendimus Sąjungos priėmimų sistemoje ir užtikrinant, kad Sąjunga niekada 
netaps centralizuota visagale „aukščiausia valstybe“, bet įgaus federalinį pobūdį, o 
nacionalinių valstybių realija ir jos politinė struktūra, turint europinį interesą ir 
Europos pilietybę, bus suderintos;  

 Orig. es 

 

Pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 150 
2 dalies g punktas  

išbrauktas 

 Orig. pt 
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Pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 151 
2 dalies g punktas  

g) Sąjungos simbolių įtraukimas į Konstituciją padės piliečiams geriau suprasti Sąjungos 
institucijas ir jų veiklą; 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 152 
2 dalies g punktas 

(g) Sąjungos pasaulėžiūros pripažinimas padės (išbraukta) geriau suprasti Sąjungos 
institucijas ir jų veiklą; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 153 
2 dalies h punktas 

(h) valstybių narių solidarumo sąlyga, (kuri būtų naudingesnė, jei jos galiojimas būtų 
praplėstas ir apimtų valstybės narės karinio užpuolimo bei valstybių narių teritorinio 
vientisumo apsaugos atvejus), užtikrina, kad teroristų atakų, stichinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių atvejais piliečiai sulauks pagalbos iš bet kurios Sąjungos dalies, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud 

Pakeitimas 154 
2 dalies h punktas 

(h) valstybių narių solidarumo sąlyga užtikrina, kad teroristų atakų, stichinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių atvejais piliečiai sulauks nediferencijuotos pagalbos iš bet kurios 
Sąjungos dalies; 
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 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzalez ir Raimón Obiols i Germa 

Pakeitimas 155 
2 dalies ha punktas (naujas) 

(ha). dėl to, kad išsiplėtusioje Sąjungoje yra ypač svarbi ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda, ji patvirtinama kaip principas, tikslas ir politikos sritis, taip siekiant 
užtikrinti, kad veikla tęstųsi, jai būtų skiriama pakankamai lėšų ir sanglauda būtų 
pasiekta bei įtvirtinta tiek valstybių narių viduje, tiek tarp valstybių narių;  

 Or. es 

 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 156 
2 dalies ha punktas (naujas) 

(ha) sustiprinamas Europos Parlamentas ir valstybių narių vyriausybės įtraukiamos 
formuojant politiką; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 157 
2 dalies a punktas (naujas) 

2a. Apgailestauja, kad Konstitucijos sutartyje draudžiama visiškai pasiekti socialinės 
Europos sukūrimą; itin apgailestauja, kad Sutartyje užkertamas kelias nustatyti 
socialinius standartus, ypač minimalų atlyginimą Europoje; pažymi, kad šie faktoriai 
yra lemiami siekiant užtikrinti visapusišką piliečių paramą Europos projektui; 

 Or. fr 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 158 
Antraštė prieš 3 dalį 

Sąjungos sugebėjimas imtis veiksmų ir jos vaidmens pasaulyje stiprinimas 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 159 
Antraštė prieš 3 dalį 

Geresnės struktūros ir veiksmingesnis sprendimų priėmimo procesas 

 Or. pt 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 160 
Antraštė prieš 3 dalį 

Geresnės struktūros ir veiksmingesni sprendimai 

 Or. pt 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 161 
Antraštė prieš 3 dalį 

Didesnis Europos Sąjungos veiklos našumas   

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 162 
Antraštė prieš 3 dalį 

Didesnis Sąjungos veiklos našumas ir veiksmingumas  

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira ir 
Benoît Hamon 

Pakeitimas 163 
3 dalies įvadas (iki a punkto) 

Išbraukta. 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 164 
3 dalis 

3. palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Konstitucijos sutarčiai Sąjungos institucijos galės 
veiksmingiau vykdyti savo įsipareigojimus, nes: 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 165 
3 dalis 

3. palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Konstitucijai Sąjungos institucijos galės 
veiksmingiau ir našiau vykdyti savo įsipareigojimus, nes: 

 Or. en 



 

AM\546089LT.doc 55/94 PE 347.293/Am.1-282 

 LT 

 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 166 
3 dalis 

(3 dalis tampa 5 dalimi) 

Našiau veikianti Sąjunga 

3. Tiki, kad įsigaliojus Konstitucijai Sąjungos institucijos galės veiksmingiau vykdyti savo 
įsipareigojimus, ypač dėl to, kad:  

a) padaugėjo sričių, kuriose Taryba sprendimą priims kvalifikuota dauguma, o ne 
vienbalsiai negu taikyti vieningo Tarybos balsavimą, o tai yra gyvybiškai svarbu siekiant, 
kad 25 valstybių narių Sąjunga galėtų veikti neblokuojama veto,  

b) sukuriama pareigybė Europos užsienio reikalų ministro, kuris yra Europos balsas 
tarptautinėje arenoje ir vadovauja jos užsienio politikai, taip pat eina Komisijos 
Pirmininko pavaduotojo pareigas ir valstybių narių vyriausybių yra paskirtas į Tarybą 
bei kaip Komisijos narys yra atskaitingas Parlamentui,   

c) sustiprinamas Sąjungos gebėjimas sukurti bendras priemones gynybos politikos srityje,  

d) Europos Vadovų Taryba įgyja stabilesnį pirmininką, kurio kadencija trunka du su 
puse metų ir vyksta rotacija tarp visų 25 valstybių narių, vietoj dabartinės šešių 
mėnesių kadencijos,   

e) Europos Sąjunga įgyja juridinio asmens statusą (iki šiol jį turėjo tik Europos Bendrija) 
ir todėl galės veikti tarptautinių santykių sferoje bei dalyvauti tarptautiniuose 
susitarimuose,   

f) Komisijoje nebebus po vieną Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės ir narių 
skaičius bus sumažintas iki 20, 

g) yra mažiau Europos Sąjungos teisės aktų ir jų priėmimo procedūrų, teisės aktai 
aiškiau skiriami nuo vykdomųjų priemonių, 

h) Sąjungos veiklos procedūros teisingumo ir vidaus reikalų srityje tampa 
veiksmingesnės, kadangi visai šiai sričiai praplečiamas teisės aktų priėmimo 
procedūros taikymas, ir joje visapusiškai dalyvauja Europos Parlamentas, taip pat 
kadangi įvedamas kvalifikuotos daugumos balsavimas priimant sprendimus Taryboje, 
taip suteikiant galimybę sukurti tikrą „teisės Sąjungą“,  

i) imigracijos ir prieglobsčio suteikimo politika taps visateise Sąjungos politika, taip 
suteikiant galimybę skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją ir užtikrinti teisingą 
atsakomybės pasiskirstymą tarp valstybių narių įtraukiant specifines nuostatas į 
Konstituciją,  
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j) suteikiama galimybė valstybių narių grupėms tarpusavyje pradėti glaudžiau 
bendradarbiauti tam tikrose politikos srityse, kuriose ne visos valstybės sutinka tai 
daryti. 

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 167 
3 dalis 

3. palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Konstitucijos sutarčiai Sąjungos institucijos galės 
veiksmingiau vykdyti savo įsipareigojimus, nes: 

(a) kvalifikuota dauguma bus galima balsuoti kur kas daugiau atvejų negu taikyti vieningo 
Tarybos balsavimą, todėl tai padės išvengti aklaviečių 25 ar daugiau tautų Sąjungoje, 

b) Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkas bus skiriamas dvejiems su puse metų, o ne 
šešiems mėnesiams pagal rotacijos principą; 

(c) sumažės Komisijos narių skaičius; 

(d) naujasis Europos (išbraukta) Užsienio reikalų ministras (išbraukta) galės (išbraukta) 
išsakyti nuomonę Sąjungos vardu tais klausimais, kuriais pastaroji turi bendrą poziciją; 

(e) Sąjungai suteiktas (išbraukta) juridinio asmens statusas praplės jos veiklos galimybes 
tarptautinių santykių sferoje, ji dalyvaus tarptautiniuose susitarimuose, 

f) bus padidintos Sąjungos galimybės kurti bendras saugumo ir gynybos politikos 
struktūras, taip sustiprinant Sąjungos, kaip taikos pasaulyje rėmėjos, vaidmenį,  

g) bus mažiau Europos Sąjungos teisės aktų ir mažiau procedūrų jiems priimti, teisės aktai 
bus aiškiau skiriami nuo vykdomųjų priemonių, 

h) Sąjungos veiklos procedūros teisingumo ir vidaus reikalų srityje bus veiksmingesnės, 
turės realesnę saugumo ir imigracijos klausimų sprendimo pažangos perspektyvą, 

i) dėl daugelio kitų klausimų bus lengviau priimti sprendimą taikyti veiksmingą Bendrijos 
metodą kai tik tam atsiranda politinė valia,  

j) yra didesnė įvairesnio pasirinkimo laisvė tais atvejais, kai ne visos valstybės narės nori ar 
gali įgyvendinti tam tikrų krypčių politiką tuo pat metu. 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira ir 
Benoît Hamon 

Pakeitimas 168 
3 dalies a punktas  

(a) Taryboje sprendimus priimti kvalifikuota balsų dauguma bus galima kur kas daugiau 
atvejų negu vienbalsiai, todėl tai padės išvengti aklaviečių 25 ar daugiau tautų Sąjungoje; 
faktas, kad balsuojant dėl socialinių ir mokesčių klausimų sprendimai nepradėti 
priimti kvalifikuota balsų dauguma, dar karta parodo nenorą siekti pažangos srityse, 
kurios yra ypač svarbios Sąjungos sanglaudai ir klestėjimui; 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzalez ir Raimón Obiols i Germa 

Pakeitimas 169 
3 dalies a punktas  

a) Taryboje sprendimus priimti kvalifikuota balsų dauguma bus galima kur kas daugiau 
atvejų negu vienbalsiai, todėl tai padės išvengti aklaviečių 25 ar daugiau tautų Sąjungoje, 
taip visiškai įgyvendinant dvinarės gilinimo ir plėtros sąvokos prasmę;  

 Or. es 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 170 
3 dalies aa punktas (naujas) 

aa) Apgailestauja, kad Konstitucinėje sutartyje neleidžiama jokia pažanga mokesčių 
sferoje ir net sprendžiant dėl priemonių kovai su sukčiavimu mokesčių srityje toliau 
taikomas vienbalsiškumo reikalavimas, nors Konvente buvo sutarta priešingai;  

 Or. fr 
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Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 171 
3 dalies b punktas 

Išbraukta. 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 172 
3 dalies b punktas 

b)  Europos Vadovų Tarybos pirmininkas bus skiriamas dvejiems su puse metų, o ne šešiems 
mėnesiams pagal rotacijos principą, taip užtikrinant didesnį politikos tęstinumą;  

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack 

Pakeitimas 173 
3 dalies c punktas 

Išbrauktas. 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 174 
3 dalies c punktas 

c) sumažės lygia rotacija tarp valstybių narių pagrįstos Komisijos narių skaičius ; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 175 
3 dalies c punktas 

c) sumažės Komisijos narių skaičius, kad ji taptų veiksmingesnė; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Joachim Wuermeling 

Pakeitimas 176 
3 dalies c punktas 

c) bus sumažintas Komisijos narių skaičius; 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 177 
3 dalies c punktas 

c) nuo 2014 m. sumažės Komisijos narių skaičius; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 178 
3 dalies d punktas 

d) bus įsteigta Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro pareigybė, suvienijanti du 
postus, kurie šiuo metu yra numatyti panašioms funkcijoms atlikti ir painiojami, todėl 
užsienio reikalų ministrui suteikus juridinio asmens statusą Sąjunga taps kur kas 
labiau pastebima pasaulio politikos arenoje; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 179 
3 dalies d punktas 

d) du postai, numatyti panašioms funkcijoms atlikti ir dažnai painiojami, t. y. Europos 
Sąjungos aukščiausiasis užsienio politikos įgaliotinis ir už išorės santykius atsakingas 
Komisijos narys, bus sujungti į vieną Europos „užsienio reikalų ministro“ postą, kuriam 
bus suteikti įgaliojimai išsakyti nuomonę Sąjungos vardu tais klausimais, kuriais ji turi 
bendrą poziciją, šitai padės ES tapti labai svarbia pasaulyje galia, gebančia savo veikla 
tarptautiniu lygmeniu siekti Konstitucijoje numatytų tikslų, tarp jų saugoti taiką, vengti 
konfliktų ir stiprinti saugumą pagal JT Chartijos principus, skatinti vystymąsi ir šalinti 
skurdą bei puoselėti daugiašaliu bendradarbiavimu pagrįstą sistemą; 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 180 
3 dalies d punktas 

d) įsteigiamas ES užsienio reikalų ministro postas; šis ministras kalbės Sąjungos vardu 
bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais, bus Komisijos Pirmininko 
pavaduotojas, vadovaus užsienio reikalų ministrų Tarybai ir naujajai jungtinei 
Komisijos ir Tarybos administracijai; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 181 
3 dalies d punktas 

d) du postai, numatyti panašioms funkcijoms atlikti ir dažnai painiojami, t. y. Europos 
Sąjungos aukščiausiasis užsienio politikos įgaliotinis ir už išorės santykius atsakingas 
Komisijos narys, bus sujungti į vieną Europos „užsienio reikalų ministro“ postą, kuriam 
bus suteikti įgaliojimai išsakyti nuomonę Sąjungos vardu tais klausimais, kuriais ji turi 
bendrą poziciją, ir į Europos išorines tarnybas kreiptis paramos atlikti savo pareigoms; 

 Or.de 
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 182 
3 dalies e punktas 

išbrauktas 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 183 
3 dalies e punktas 

e) Sąjungai suteiktas ankstesnis Europos Bendrijos teisinis statusas praplės jos veiklos 
galimybes tarptautinių santykių sferoje, ji dalyvaus tarptautiniuose susitarimuose, šitaip 
prisidėdama prie daugiašalių santykių stiprinimo ir naujos pasaulio tvarkos; 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 184 
3 dalies ea punktas (naujas) 

ea) atliekant visą išorinę Sąjungos veiklą pagal Konstituciją aiškiai vadovaujamasi taikos 
išsaugojimo ir pagarbos tarptautinei teisei principu;  

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 185 
3 dalies g punktas 

Išbrauktas 
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 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 186 
3 dalies h punktas 

h) Sąjungos veiklos procedūros teisingumo ir vidaus reikalų srityje bus veiksmingesnės, 
turės realesnę teisingumo, saugumo ir imigracijos klausimų sprendimo pažangos 
perspektyvą;  

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 187 
3 dalies i punktas 

i) dėl daugelio kitų klausimų bus lengviau priimti sprendimą taikyti (išbraukta) Bendrijos 
metodą; 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Pervenche Berès 

Pakeitimas 188 
3 dalies j punktas 

Išbrauktas 

 Or.fr 
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira ir 
Benoît Hamon 

Pakeitimas 189 
3 dalies j punktas 

Išbrauktas 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira ir 
Benoît Hamon 

Pakeitimas 190 
3 dalies ja punktas (naujas) 

ja) glaudesnis bendradarbiavimas, kurio veiksmingumą būtina įvertinti atsižvelgiant į 
griežtas jo įgyvendinimo nuostatas (gali uždrausti Europos Komisija ir, kritiniu atveju, 
Taryba savo sprendimu) ir tikruosius privalumus į vieną sistemą susijungusioje 
Europoje; 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 191 
3 dalies ja punktas (naujas) 

ja) išplečiama Tarybos ir Europos Parlamento bendro sprendimo taikymo sritis, todėl 
stiprėja demokratija; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira ir 
Benoît Hamon 

Pakeitimas 192 
3 dalies a punktas (naujas), įvadinis sakinys 

3a. Atkreipia dėmesį, kad Konstitucinės sutarties projekte yra daug pažangių aspektų, 
suteikiančių Sąjungos institucijoms galimybę veiksmingiau atlikti savo uždavinius; šie 
pažangūs aspektai išvardijami: 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 193 
3 dalies a punktas (naujas) 

a) apgailestauja, kad visuotinės svarbos paslaugoms vis dar taikomos bendrojo konkurso 
taisyklės; 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 194 
3 dalies b punktas (naujas) 

b) apgailestauja, kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai peržiūros procedūros iki šiol 
numatomos pagal ankstesnėms sutartims (Nicos, Amsterdamo ir kt.) galiojusių 
procedūrų pavyzdį; ypač apgailestauja, kad Sąjungos vidaus politikos ir jos priemonių 
peržiūra neįmanoma be vieningo Europos Vadovų Tarybos sprendimo ir visų valstybių 
narių ratifikavimo; todėl bet kokie Europos Sąjungos politikos pokyčiai siekiant 
socialinės ir ypač finansinės dermės yra visiškai neįtikėtini; 

 Or.fr 
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Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 195 
Antraštė prieš 4 dalį 

Daugiau piliečių teisių ir demokratijos 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 196 
Antraštė prieš 4 dalį 

Pažanga didinant demokratinę atskaitomybę ir piliečių teises 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Joachimas Wuermelingas 

Pakeitimas 197 
Antraštė prieš 4 dalį 

Pažanga didinant demokratinį teisėtumą 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 198 
Antraštė prieš 4 dalį 

Demokratijos kokybės gerinimas 

 Or.pt 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 199 
Antraštė prieš 4 dalį 

Europos demokratija 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 200 
4 dalis 

(Sujungiama 4 ir 5 dalis, pradedama iš dalies pataisytais 5 dalies a punktu, 5 dalies b punktu bei 
5 dalies d punktu ir išbraukiamas 5 dalies c punktas, po to eina iš dalies pataisyti 4 dalies a ir i 
punktai) 

4 džiaugiasi tuo faktu, kad bus labiau ginamos asmeninės piliečių teisės, piliečiai turės 
galimybę labiau kontroliuoti (ištrinta) Sąjungos veiklą ir bus didesnė demokratinė 
atskaitomybė (ištrinta) dėl šių teigiamų pokyčių: 

a) į Konstituciją įtraukiama ES Pagrindinių teisių chartija, o tai reiškia, kad visos 
Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi Europos Sąjungos institucijų atlikti veiksmai 
arba Europos Sąjungos teise pagrįsti veiksmai privalės atitikti šiuos reikalavimus; 

b) Europos piliečių iniciatyva ir kitos naujos nuostatos, kurios padeda piliečiams ir 
jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti Sąjungos vykdomuose svarstymuose; 

c) asmenys galės veiksmingiau ginti savo teises Europos teismuose;  

d) prieš priimant visi Europos Sąjungos teisės aktai bus svarstomi atskirų šalių 
parlamentuose ir, išskyrus kelis atvejus, juos turės patvirtinti šių šalių vyriausybės 
(Europos Sąjungos Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas; tokio lygio 
parlamentinės kontrolės nėra nė vienoje iš panašių struktūrų; 

e) atskirų šalių parlamentai visus Europos Sąjungos pasiūlymus gaus iš anksto, kad prieš 
Tarybos posėdžius užtektų laiko (išbraukta) aptarti su savo ministrais, ir turės teisę 
prieštarauti teisės akto projektui, jei, jų manymu, jis pažeidžia jų teises; 

f) Europos Parlamentas ir Taryba turės lygią sprendimo teisę priimant didžiąją Sąjungos 
teisės aktų dalį; 

g) Komisijos Pirmininką rinks Europos Parlamentas, ir per šiuos rinkimus atsižvelgs į 
Europos Parlamento rinkimų rezultatus; 
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h) užsienio reikalų ministras, kurį skiria Europos Sąjungos Taryba pritarus Komisijos 
Pirmininkui, privalės atsiskaityti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai; 

i) pagal naują biudžeto procedūrą (išbraukta) Europos Parlamentas įgis visišką 
įgaliojimą valdyti biudžetą, tai reiškia, kad didelė biudžeto dalis, vadinamosios 
privalomosios išlaidos, nebus atleistos nuo demokratinės Europos Parlamento 
kontrolės; 

j) Komisiją, kuri vykdo teisėkūros ir teisės aktų įgyvendinimo įgaliojimus pagal naują 
sistemą, prižiūrės Europos Parlamentas ir Taryba; bet kuri iš šių institucijų galės atšaukti 
Komisijos sprendimą, kuriam nepritaria; 

k) Tarybos teisės aktų leidybos posėdžiai bus vieši; 

l) Europos Parlamentas taip pat galės pateikti pasiūlymų dėl būsimų Konstitucijos 
pakeitimų; Konventas nagrinės visus pakeitimų pasiūlymus, nebent Parlamentas nutars, 
kad tai nebūtina; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 201 
4 dalis 

(4 dalis tampa 3 dalimi) 
 
4. Mano, kad piliečiai turės galimybę labiau kontroliuoti Europos Sąjungos veiklą dėl 

akivaizdesnės institucijų demokratinės atskaitomybės, būtent dėl šių priežasčių: 

a) atskirų šalių parlamentai ir, prisidedant Regionų komitetui, vietinės ir regioninės 
valdžios institucijos visus Europos Sąjungos pasiūlymus gaus iš anksto, kad prieš 
Tarybos posėdžius užtektų laiko juos aptarti su savo ministrais, galės iš anksto juos 
kruopščiai peržiūrėti; be to, turės teisę nepritarti teisės akto projektui, jei, jų manymu, jis 
nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai; 

b) visus Europos Sąjungos teisės aktus, išskyrus kelis atvejus, turės patvirtinti atskirų 
šalių vyriausybės (Europos Sąjungos Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos 
Parlamentas; tokio lygio parlamentinės kontrolės nėra nė vienoje iš panašių struktūrų; 

c) Europos Parlamentas ir Taryba turės lygią sprendimo teisę priimant didžiąją Sąjungos 
teisės aktų dalį; 

d) Komisijos Pirmininką rinks Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Europos 
Parlamento rinkimų rezultatus ir todėl išreikšdamas daugumos ES piliečių politinę 
valią;  
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e) užsienio reikalų ministras, kurį skiria Europos Sąjungos Taryba pritarus Komisijos 
Pirmininkui, privalės atsiskaityti Europos Parlamentui – kartu ir piliečiams – ir Europos 
Sąjungos Tarybai – kartu ir vyriausybėms; 

f) EP įgis teisę bendrai su Taryba spręsti dėl visų Sąjungos išlaidų (ne vien tik dėl jų 
dalies, vadinamųjų privalomųjų išlaidų – kaip buvo iki šiol), todėl visos išlaidos nuo 
šiol bus kontroliuojamos demokratiškai;  

g) (išbraukta) 

h) Tarybos teisės aktų svarstymo ir tvirtinimo posėdžiai bus vieši; 

i) Europos Parlamentas dalyvaus turėdamas teisę pateikti Konstitucijai būsimas 
pataisas. Ją svarstys Konventas, susidedantis iš Europos Parlamento atstovų, atskirų 
valstybių parlamentų atstovų, vyriausybių atstovų ir Komisijos atstovų, veikiantis labai 
panašiu principu, kuriuo vadovaujantis buvo sėkmingai pasirašyta Pagrindinių teisių 
chartija ir Europos Konstitucijos projektas;   

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 202 
4 dalis 

4. Mano, kad šiais pakeitimais nesugebėta reikiamai pagerinti piliečių demokratinės 
kontrolės Sąjungos veiksmų atžvilgiu, 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 203 
4 dalis 

(Jeigu šitas pakeitimas bus patvirtintas, 5 dalis ir antraštė „Piliečių teisių stiprinimas“ tampa 
nereikalinga) 

4. Sveikina tai, kad piliečiai dėl padidėjusios demokratinės atskaitomybės įgis didesnę 
Europos Sąjungos veiksmų kontrolę ir itin pritaria tam, kad piliečių asmeninės teisės 
bus sustiprintos, ypač dėl šių patobulinimų:  
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 Or. nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff  

Pakeitimas 204 
4 dalies, a punktas 

Išbraukta 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon ir 
Vincent Peillon 

Pakeitimas 205 
4 a dalis 

a) prieš priimant visi Europos Sąjungos teisės aktai bus svarstomi atskirų šalių 
parlamentuose ir, išskyrus kelis atvejus, juos turės patvirtinti šių šalių vyriausybės 
(Europos Sąjungos Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas; tokio lygio 
parlamentinės kontrolės nėra nė vienoje iš panašių struktūrų; 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 206 
4 dalies a pastraipa 

a) prieš priimant visi Europos Sąjungos teisės aktai bus svarstomi atskirų šalių 
parlamentuose ir, išskyrus kelis atvejus, juos turės patvirtinti šių šalių vyriausybės 
(Europos Sąjungos Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas; tokio lygio 
parlamentinės kontrolės nėra nė vienoje iš viršvalstybinių struktūrų; 

 Or. de 
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 207 
4 dalies b pastraipa 

b) atskirų šalių parlamentai visus Europos Sąjungos pasiūlymus gaus iš anksto, kad prieš 
Tarybos posėdžius užtektų laiko juos aptarti (išbraukta) ir turės teisę nepritarti teisės akto 
projektui, jei, jų manymu, jis nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimón Obiols i Germà 

Pakeitimas 208 
4 ba dalis (nauja)  

ba)   Labiau pabrėžiama Sąjungos regioninio ir vietinio lygmens reikšmė stiprinant bendras 
nuostatas, kuriomis apibrėžiamos regionų atstovų įtraukimo į atskirų valstybių narių 
delegacijas Taryboje galimybės, bei protokole dėl subsidiarumo principo labiau 
atsižvelgiant į regioninį lygmenį, stiprinant Regionų komiteto vaidmenį bei pabrėžiant 
Europos kultūrinės ir kalbinės įvairovės išsaugojimo svarbą; 

 Or. es 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Franēoise Castex, Benoīt Hamon ir 
Vincent Peillon 

Pakeitimas 209 
4 c dalis 

c) Europos Parlamentas ir Taryba turės lygią sprendimo teisę priimant didžiąją Sąjungos 
teisės aktų dalį; 

 Or. fr 
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Pakeitimą pateikė Joachim Wuermeling  

Pakeitimas 210 
4 dalies c pastraipa 

c) Europos Parlamentas ir Taryba paprastai turės lygią sprendimo teisę priimant Sąjungos 
teisės aktus (išbraukta); 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff  

Pakeitimas 211 
4 dalies c punktas 

(4 dalies c punktas taps 4 dalies a punktu) 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber  

Pakeitimas 212 
4 dalies ca pastraipa (nauja) 

(4 dalies c pastraipa  taps 4 dalies a pastraipa), (4 dalies h pastraipa taps 4 dalies b pastraipa) 

ca) įvedus Europos piliečių iniciatyvos teisę, Konstitucijoje bus įtvirtintas tiesioginės 
demokratijos instrumentas, kuris piliečiams leis išreikšti savo reikalavimus priimant 
Europos teisės aktus;  

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Pervenche Beres  

Pakeitimas 213 
4 d dalis 

Išbraukta. 
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 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 214 
4 dalies d pastraipa  

d) Komisijos Pirmininką rinks Europos Parlamentas, (išbraukta), kuo bus atsižvelgiama į 
Europos Parlamento rinkimų rezultatus; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 215 
4 dalies e pastraipa 

(e) užsienio reikalų ministras (išbraukta), kurį skirs Europos Sąjungos Taryba pritarus 
Komisijos Pirmininkui, privalės atsiskaityti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos 
Tarybai; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 216 
4 dalies f punktas 

f) pagal naują biudžeto procedūrą visoms be išimties Europos Sąjungos išlaidoms turės 
pritarti Taryba ir Europos Parlamentas, todėl visos išlaidos bus kontroliuojamos iš tiesų 
demokratiškai; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 217 
4 dalies f pastraipa 

f) pagal naują biudžeto procedūrą visoms Europos Sąjungos išlaidoms turės pritarti Taryba 
ir Europos Parlamentas, todėl didelė jų dalis, vadinamosios privalomosios išlaidos, 
nebepriklausys vien nuo Tarybos sprendimų ir Europos Parlamento bus kontroliuojamos 
iš tiesų demokratiškai; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 218 
4 dalies g pastraipa 

g) Komisiją, kuri vykdo teisėkūros ir teisės aktų įgyvendinimo įgaliojimus (išbraukta), 
prižiūrės (išbraukta) Europos Parlamentas ir Taryba; bet kuri iš šių institucijų galės 
atšaukti Komisijos sprendimą, kuriam nepritaria; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 219 
4 dalies h pastraipa 

h) vykdydama savo – teisės aktų leidėjos – funkciją Taryba rengs viešus posėdžius; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Joachim Wuermeling 

7 pakeitimas 220 
4 dalies, ia pastraipa (nauja) 

ia) Komisija negali ilgiau ignoruoti Europos Parlamento raginimo teikti pasiūlymus dėl 
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teisės aktų, ir privalo imtis oficialių veiksmų;  

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 221 
4 dalis po i pastraipos 

(įtraukti 5 dalies pastraipas a), b), c) ir d) 

(ia) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti Konstitucijos 
projekte numatytas pagrindines piliečių teisių normas nepažeidžiant valstybių narių 
teisėtvarkos; 

(ib) naujos nuostatos padės piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti 
svarstant Sąjungos politikos klausimus; 

(ic) piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikia Sąjungos teisės akto; 

(id) žmonės turės daugiau galimybių ginti savo teises Europos teismuose; 

(Jeigu šitas pakeitimas bus patvirtintas, 5 dalis ir antraštė „Piliečių teisių stiprinimas“ tampa 
nereikalinga) 

 Or. nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 222 
4 ia dalis (nauja) 

(įtrauka paimta iš 5 a dalies) 

(ia) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti Konstitucijos 
projekte numatytas pagrindines piliečių teisių normas (išbraukta); 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 223 
4 ib dalis (nauja) 

(įtrauka paimta iš 5 b dalies) 

(ib) naujos nuostatos padės piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti 
svarstant Sąjungos politikos klausimus; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 224 
4 ic dalis (nauja) 

(įtrauka paimta iš 5 c dalies) 

(ic) piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikia Sąjungos teisės akto; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 225 
4 id dalis (nauja) 

(įtrauka paimta iš 5 d dalies) 

(id) žmonės turės daugiau galimybių ginti savo teises Europos teismuose;  

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud 

Pakeitimas 226 
4 ia dalis (nauja) 

(ia) atsižvelgiant į galimybę taisyti Konstituciją, piliečiai, norėdami pateikti pasiūlymą, gali 
pasinaudoti savo peticijų teise atitinkamomis sąlygomis; 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Franēoise Castex, Anne Ferreira, Benoīt 
Hamon, André Laignel, Marie-Noėlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 227 
4 a dalis (nauja) 

4a. Apgailestauja dėl teisinės ir politinės ES  pagrindinių teisių chartijos taikymo apimties 
apribojimo;  

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 228 
5 dalies antraštė 

išbraukta 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 229 
Antraštė prieš 5 dalį 

Teisiškai privaloma Teisių chartija 

 Or.pt 
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Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber 

Pakeitimas 230 
5 dalis 

išbraukta 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 231 
5 dalis 

išbraukta 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb 

Pakeitimas 232 
5 dalis (pirmos dvi eilutės) 

išbrauktos 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex ir Béatrice 
Patrie 

Pakeitimas 233 
5 dalis 

5. pažymi, kad piliečių asmeninės teisės nepakankamai stiprinamos, kadangi: 

 Or.fr 
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Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 234 
5 dalis 

(5 dalis tampa 2 dalimi) 

Teigiami pokyčiai piliečių teisių ir demokratinės atskaitomybės srityje 

5. mano, kad piliečių pagrindinės teisės bus geriau ginamos: 

a) įtraukiant Europos Sąjungos piliečių Pagrindinių teisių chartiją, kurios taikydamos 
Bendrijos teisę turės laikytis ES institucijos ir įstaigos bei valstybės narės laikydamosi 
valstybių narių teisės nuostatų; 

b) institucijoms pripažįstant socialinių partnerių ir socialinio dialogo reikšmę bei 
asociacijų ir pilietinės visuomenės reikšmę, taip užtikrinant, kad piliečiai ir jiems 
atstovaujančios asociacijos dalyvaus svarstant Sąjungos politikos klausimus; 

c) numatant naują milijono Sąjungos piliečių galimybę kreiptis į Komisiją su prašymu 
pasiūlyti, jų manymu, Konstitucijos įgyvendinimui būtinus teisės aktus; 

d) teisė Europos Teisingumo Teismui pateikti skundą ES institucijoms pažeidus 
pagrindines teises numatoma ne tik valstybėms narėms ir juridiniams asmenins bet ir 
pavieniams piliečiams; 

da) numatoma solidarumo sąlyga, įpareigojanti valstybes nares bendrai veikti didinant 
piliečių saugumą ir užtikrinant paramą jiems teroro aktų, gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų katastrofų atveju; 

 Or.it 

 

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou 

Pakeitimas 235 
5 dalis 

5. džiaugiasi, kad piliečių asmeninės teisės, kartu ir visa socialinė Sąjungos plotmė, 
stiprinama atlikus šiuos teigiamus pakeitimus: 

-a) (nauja) Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją įtraukus į Konstituciją; 

a) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti Konstitucijos 
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projekte numatytas pagrindines piliečių teisių normas nepažeidžiant valstybių narių 
teisėtvarkos; 

b) naujos nuostatos padės piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti 
svarstant Sąjungos politikos klausimus, jose numatant vaidmenį plačiajai visuomenei; 

c) piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas; 

d) žmonės turės daugiau galimybių ginti savo teises Europos teismuose; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 236 
5 dalies -a punktas (naujas) 

5. pritaria, kad sustiprėtų piliečių asmeninės teisės atlikus šiuos teigiamus pakeitimus: 
-a) į Konstitucinę sutartį įtraukiama Pagrindinių teisių chartija taip užtikrinant šių 
teisių įgyvendinimą jų taikymo srityje; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Maria da Assunēćo Esteves 

Pakeitimas 237 
5 dalies -a punktas (naujas) 

-a) Pagrindinių teisių chartija yra moralinis Europos Sąjungos pagrindas, jos kultūrinis ir 
politinis paveldas; 

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Benoīt Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Franēoise Castex ir Béatrice 
Patrie 

Pakeitimas 238 
5 dalies a punktas  

a) gerokai apribota į Konstituciją įtrauktų pagrindinių teisių apimtis; 
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 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 239 
5 dalies a punktas 

a) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti Konstitucijos 
projekte numatytas pagrindines piliečių teises (išbraukta), 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 240 
5 dalies a punktas 

a) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ir valstybės narės ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti 
pagrindines piliečių teisių normas, numatytas į Konstituciją įtrauktoje Chartijoje, 
turinčioje privalomąją galią; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimón Obiols i Germą 

Pakeitimas 241 
5 dalies aa punktas (naujas)  

aa)  Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija įtraukiama į Konstituciją Europai tampa 
teisiškai privaloma; 

 Or.es 
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Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 242 
5 dalies b punktas 

b) naujos nuostatos padės piliečiams, (išbraukta) atstovaujančioms asociacijoms ir pilietinei 
visuomenei dalyvauti svarstant Sąjungos politikos klausimus; 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Benoīt Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Franēoise Castex ir Béatrice 
Patrie 

Pakeitimas 243 
5 dalies b punktas 

b) naujos nuostatos padės piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti 
svarstant Sąjungos politikos klausimus, tačiau bažnyčios ir religinės bendrijos ar 
bendruomenės įgys nepagrįstai didelį pripažinimą šioje srityje; 

 Or.fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimón Obiols i Germą 

Pakeitimas 244 
5 dalies c punktas 

c) Konstitucijoje numačius piliečių iniciatyvą (kuri, Parlamento nuomone, yra itin svarbi) 
piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 245 
5 dalies c punktas 

c) piliečiai naudodamiesi piliečių iniciatyvos teise turės galimybę pateikti pasiūlymų tam 
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tikrais klausimais, jei manys, kad Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas, 

 Or.de 

 
 

Pakeitimą pateikė Andrew Duff ir Ignasi Guardans 

Pakeitimas 246 
5 dalies c punktas 

c) piliečiai turės galimybę pateikti teisės aktų pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, 
kad Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Benoīt Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Franēoise Castex ir Béatrice 
Patrie 

Pakeitimas 247 
5 dalies c punktas 

c) piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, tačiau Komisija nebus 
įpareigota teikti pasiūlymus ar pagrįsti savo atsisakymą siūlyti teisės aktą; 

 Or.fr 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 248 
5 dalis, d pastraipa  

d) asmenys turės pagerintas galimybes apginti savo teises Europos Sąjungos Teisingumo 
teisme; 

 Or. de 
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Pakeitimą pateikė Maria da Assunção Esteves 

Pakeitimas 249 
5 da dalis (nauja) 

da) Chartijoje pateikiamos vertybės įkūnija pagrindinę konstitucinę veikimo sritį, kuri prie 
Sąjungos prisijungiančioms valstybėms buvo jų stojimo sąlyga; Dabar ji įgauna 
įpareigojančią teisinę galią ir Sąjungai suteikia konstituciškai paremtos tėvynės 
pobūdį;  

 Or.pt 

 

Pakeitimą pateikė Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Pakeitimas 250 
5 dalis, d) a pastraipa (nauja) 

da) Europos Sąjunga bus priversta prisijungti prie Europos Žmogaus teisių konvencijos; 

 Or. de 

 
 

Pakeitimą pateikė Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Pakeitimas 251 
Antraštinė dalis ir 5a, 5b, 5c ir 5d dalys (naujos) 

ES militarizacija 
 
 
 
5a. Pastebi, kad Sutarties, įkuriančios Europos Konstituciją, projektas padidins Europos 

Sąjungos militarizaciją; 

5b. Atmeta kolektyvinio saugumo garantijas, su kuriomis VES karinė dimensija yra 
perkeliama į Sąjungos veiklos sferą; 

 5c. Pastebi, kad Sutarties, įkuriančios Europos Konstituciją, projekte nėra įtrauktas specialus 
reikalavimas dėl Jungtinių Tautų mandato vykdyti ES  karines operacijas; mano, kad 
Jungtinių tautų mandatas tarptautinėje teisėje yra vienintelis būdas karinėms operacijoms 
suteikti teisėtumo; 

5d. Pastebi, kad krizių valdymo, taikos palaikymo operacijos yra puolamojo pobūdžio 
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veiksmai; 

 Or. en 

 

Amendment by Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendment 252 
Title and paragraph 5 a (new) 

Pažanga socialinės dimensijos ir lygybės principo plotmėje  

5a. Pritaria, kad Europos Sąjungos socialinė dimensija ir lygybės principas bus sustiprinti 
dėl šių teigimų pokyčių: 

a) vertybių, kurios yra bendros visoms valstybėms narėms, sąrašas prasiplėtė ir į jį 
įtraukti: žmogiškojo orumo principai, asmeninių mažumų teisių lygybė ir apsauga, 
pliuralizmas, ne diskriminacija,  tolerancija, teisingumas, solidarumas bei vyrų ir 
moterų lygybė; 

b) Sąjunga sieks įgyvendinti stiprią socialinės rinkos ekonomiką, kurios tikslas –visiškas 
užimtumas ir socialinė pažanga; ji kovos su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatins socialinį teisingumą ir socialinę apsaugą, ypač vyrų ir moterų lygybę, kartų 
solidarumą ir vaikų teisių apsaugą; 

c) Be to ateityje Sąjunga atsižvelgs į visas priemones, skirtas įgyvendinti reikalavimą dėl 
aukšto užimtumo lygio skatinimo, užtikrins tinkamą socialinę apsaugą, kovos su 
socialine atskirtimi ir skatins aukštą bendrojo ir profesinio rengimo lygį bei mokymą ir 
sveikatos apsaugą;   

d) Sąjunga pripažins ir rems socialinių partnerių vaidmenį, ypač jų nepriklausomybę bei 
prisidės prie socialinio dialogo plėtojimo; 

e) ateityje Sąjunga galės imtis iniciatyvos koordinuoti valstybių narių socialinę politiką; 

f) ateityje Sąjunga išdėstys principus ir sąlygas, reglamentuojančias bendrojo pobūdžio 
ekonomikos tarnybas, siekiant užtikrinti, kad jos Sąjungoje, kuri siekia tapti labiau 
ekonomiškai integruota,  galėtų tinkamai atlikti savo pareigas; 

 Or.de 
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Pakeitimą pateikė Jean-Luc Dehaene 

Pakeitimas 253 
5 a dalis (nauja) 

(po naujos antraštinės dalies „Sąjunga–pasaulinio masto veikėjas“ įtraukti 3 dalies d), e), f) 
pastraipas)  

Sąjunga – pasaulinio masto veikėjas  

5a. Įsitikinęs, kad įsigaliojus Konstitucijai sustiprės Sąjungos, kaip pasaulinio masto 
veikėjo vaidmuo, dėl šių teigiamų pokyčių:  

a) dvi pareigybės, t. y. Europos Sąjungos aukščiausiasis užsienio politikos 
įgaliotinis ir už išorės santykius atsakingas Komisijos narys dubliuoja pareigas ir kelia 
neaiškumą, todėl jie bus sujungti į vieną Europos „užsienio reikalų ministro“ 
pareigybę, kuriai bus suteikti įgaliojimai išsakyti nuomonę Sąjungos vardu tais 
klausimais, kuriais ji turi bendrąją poziciją; 

b) Anksčiau Sąjungai suteiktas Europos Bendrijos teisinis statusas praplės jos 
veiklos galimybes tarptautinių santykių sferoje, ji dalyvaus tarptautiniuose 
susitarimuose; 

c) Sąjungos pajėgumai išvystyti bendras gynybos politikos struktūras sustiprės; 

 (jei šis pakeitimas bus patvirtintas,3 dalies d), e) ir f) pastraipos negalios) 

 Or.nl 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Franēoise Castex, Anne Ferreira, Benoīt 
Hamon, André Laignel, Marie-Noėlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 254 
6 dalis 

6. Išreiškia savo susilaikymą dėl Konstitucijos projekto ir norėtų, kad būtų pakeista 
Konstitucinės Sutarties III dalis, siekiant su vienodinti mokesčių ir socialines sferas iki 
tol, kol valstybės narės ratifikuos Konstituciją;  tiki, kad bent jau vadinamąją 
„supaprastintą“ Sąjungos vidaus politikos sričių ir veiklos peržiūros procedūrą 
nesuvaržys dvigubo vienbalsiškumo reikalavimas;  šis dvigubas reikalavimas remiasi 
vien tik tarpvyriausybiniu požiūriu ir sudaro kliūtis sukurti pažangią varomąją jėgą, 
besiremiančią Europos piliečių siekiais;   

 Or.fr 
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Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 255 
6 dalis 

6. Nepritaria Konstitucijos Sutarčiai; 

 Or. pl 

 

Pakeitimą pateikė Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Pakeitimas 256 
6 dalis 

6. (išbraukta) Ragina atskiras valstybes nares ratifikuoti Konstitucijos Sutartį tik 
referendume surinkus daugumą balsų, jei toks referendumas yra galimas ir taikomas 
atitinkamose valstybėse narėse; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 257 
6 dalis 

6. Pritaria Konstitucijos Sutarčiai ir ragina valstybes nares ją ratifikuoti; 

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimón Obiols i Germą 

Pakeitimas 258 
6 dalis 

6. Pritaria Europos Konstitucijai ir ragina valstybes nares ją ratifikuoti; 

 Or. es 
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Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff 

Pakeitimas 259 
6 dalis 

6. Pritaria Konstitucijos Sutarčiai ir ragina Europos Sąjungos tautas ir gyventojus ją 
ratifikuoti; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bronisław Geremek 

Pakeitimas 260 
6 dalis 

6. Pritaria Konstitucijos Sutarčiai ir iš visos širdies remia jos ratifikavimą; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 261 
7 dalis 

išbraukta 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Franēoise Castex, Anne Ferreira, Benoīt 
Hamon, André Laignel, Marie-Noėlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 262 
7 dalis 

7. Abejoja, kad ši Konstitucija sukurs pastovią ir ateities Europos Sąjungos vystymosi 
struktūrą, kuri suteiktų galimybę toliau plėstis ir kuri ilgai išliks atvira galimiems 
pakeitimams; 
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 Or. fr 

 
 

Pataisą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 263 
7 dalis 

7. Tiki, kad Konstitucija yra istorinis Europos integracijos proceso etapas, nes pirmą 
kartą, ji įkuria pastovią ir išliekančią (išbraukti 3 žodžiai) Europos Sąjungos struktūrą, 
kuri suteikia galimybes ir toliau tęsti integracijos procesą bei ateityje atlikti būtinus 
pakeitimus,  

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimón Obiols i Germą 

Pakeitimas 264 
7 dalis 

7. Įsitikinęs, kad Europos Konstitucija suteiks tolimesniam Europos sąjungos vystymuisi 
pastovią struktūrą, kuri suteiks galimybes toliau plėstis ir ilgam išliks atvira visiems 
anksčiau minėtiems pakeitimams; 

 Or.es 

 

Pakeitimą pateikė Riccardo Ventre 

Pakeitimas 265 
7 dalis 

7. Tiki, kad ši Konstitucija ir toliau užtikrins tolimesniam Europos Sąjungos vystymuisi 
pastovią struktūrą, kuri suteiks galimybes galimai ateities plėtrai ir kuri išliks pastovi;  

 Or.it 
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 266 
7 dalis 

7. Tiki, kad ši Konstitucija ir toliau užtikrins tolimesniam Europos Sąjungos vystymuisi 
pastovią struktūrą, kuri suteiks galimybes tolesnei  plėtrai ir kuri ;ilgam išliks atvira 
pakeitimams; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 267 
7 dalis 

7. Tiki, kad ši Konstitucija ir toliau užtikrins tolimesniam Europos Sąjungos vystymuisi 
pastovią struktūrą, kuri suteiks galimybes tolesnei  plėtrai, bei suteiks mechanizmus,jei 
būtina ar politikos atžvilgiu tinkama, leidžiančius ją peržiūrėti, ypač siekiant didesnio 
supaprastinimo;  

 Or.en 

Pakeitimą pateikė Gérard Onesta ir Monica Frassoni 

Pakeitimas 268 
7 dalis 

7. tiki, kad ši Konstitucija sukurs patvarų pagrindą būsimam Europos Sąjungos vystymuisi, 
atveriančiam tolesnės plėtros galimybes ir šis pagrindas numatytas ilgam laikui, tačiau jį 
galima keisti; šiuo atžvilgiu išreiškia norą naudotis nauja iniciatyvos teise, kurią jam 
suteiks Konstitucija, siūlyti jos patobulinimus, siekdamas pašalinti šioje rezoliucijoje 
pabrėžtus trūkumus;  

 Or. fr 

 
 



 

PE 347.293/Am.1-282 90/94 AM\546089LT.doc 

LT 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 269 
7 dalis 

7. tiki, kad ši Konstitucija sukurs patvarų pagrindą būsimam Europos Sąjungos vystymuisi, 
atveriančiam tolesnės plėtros galimybes, ir šis pagrindas numatytas ilgam laikui, tačiau jį 
galima keisti, pavyzdžiui, išplėsti jos taikymo sritis ir supaprastinti kvalifikuotos 
daugumos skaičiavimo būdą taip sudarant galimybę taikyti veiksmingesnę 
supaprastiną būsimų Konstitucijos peržiūrų procedūrą bei įsteigti atskirą Teisės aktų 
leidybos Tarybą; 

 Or. en 

 
 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ir Vincent Peillon 

Pakeitimas 270 
8 dalis 

išbraukta 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Wojciech Wierzejski 

Pakeitimas 271 
8 dalis 

išbraukta 

 Or. en 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimon Obiols i Germà 

Pakeitimas 272 
8 dalis 

8. tikisi, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės ratifikuos Konstitucinę sutartį iki 2006 
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m. vidurio, jei galima, surengdamos referendumą; 

 Or. es 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 273 
8 dalis 

8. ragina visas valstybes nares pasinaudoti Konstitucijos ratifikavimu kaip proga pradėti 
plačias informacija pagrįstas diskusijas su piliečiais pagrindiniais Europos integracijos 
klausimais ir tikisi, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės (išbraukta) ratifikuos 
Konstitucinę sutartį iki 2006 m. vidurio; 

 Or. en 

 
 

Pakeitimą pateikė Mercedes Bresso 

Pakeitimas 274 
8 dalis 

8. tikisi, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės ratifikuos Konstitucinę sutartį iki 2006 
m. vidurio; mano, kad bet kokiu atveju, jei praėjus dvejiems metams po sutarties 
pasirašymo  ją bus ratifikavusios tik 20 valstybių narių, sutartis turėtų įsigalioti tik tose 
valstybėse; 

 Or. it 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero González ir Raimon Obiols i Germà 

Pakeitimas 275 
9 dalis 

9. dar kartą Bendrijos institucijas, valstybių narių vyriausybes, parlamentus, regioninės ir 
vietinės valdžios institucijas ragina kuo labiau stengtis, kad Europos piliečiai būtų aiškiai 
ir objektyviai informuojami apie Konstitucijos projekto turinį, visuomet pasikliaudamos 
aktyviu pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimu; 
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Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 276 
9 dalis 

9. dar kartą ragina kuo labiau stengtis, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir objektyviai 
informuojami apie Konstitucijos projekto turinį, ypač paneigiant klaidinančias 
nuomones, kad Konstitucija veda centralizuotos supervalstybės sukūrimo link, kad ji 
gali sumenkinti socialinę ES dimensiją ar kad joje nepaisoma istorinių ir dvasinių 
Europos šaknų; 

 Or. en 

 
 

Pakeitimą pateikė Gérard Onesta ir Monica Frassoni 

Pakeitimas 277 
9 dalis 

9. dar kartą ragina kuo labiau stengtis, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir objektyviai 
informuojami apie Konstitucijos projekto turinį; todėl ragina Europos institucijas ir 
valstybes nares piliečiams pateikiant Konstitucijos tekstą (visą ar santrauką), aiškiai 
išskirti galiojančiose sutartyse esančius elementus ir naujas nuostatas, įtrauktas į 
Konstituciją, siekiant šviesti visuomenę ir suteikti informacijos diskusijoms; 

 Or. fr 

 
 

Pakeitimą pateikė Jo Leinen 

Pakeitimas 278 
9 a dalis (nauja) 

9 a. primena, kad pradžioje Europos Parlamento pasiūlytas naujas metodas sušaukti 
Konventą, kuriame dalyvautų dauguma Europos Parlamento ir valstybių parlamentų 
narių, vyriausybių atstovai ir Europos Komisija, pasitvirtino esąs produktyvus, atviras, 
skaidrus ir pliuralistinis politinis procesas ir turėtų būti vėl juo pasinaudota atliekant 
būsimus Europos Konstitucijos pakeitimus; 
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Pakeitimą pateikė Bronisław Geremek 

Pakeitimas 279 
9 a dalis (nauja) 

9 a. ragina visas Europos tautas ir piliečius tiesiogiai arba per jų išrinktus atstovus 
užtikrinti Konstitucijos sutarties ratifikavimą; 

 Or. en 

 
 

Pakeitimą pateikė Carlos Carnero Gonzįlez ir Raimon Obiols i Germą 

Pakeitimas 280 
9 a dalis (nauja) 

9 a. pažada, kad padarys viską, ką gali skatindamas išsamias institucijų, piliečių ir 
žiniasklaidos diskusijas apie Europos Konstituciją ir aktyviai siekdamas, kad 
ratifikavimo procesas baigtųsi sėkmingai; 

 Or. es 

 
 

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 281 
10 dalis 

10. nusprendė, kad Parlamento tarnybos, įskaitant jo atstovybes, teiks išsamią informaciją 
apie Konstituciją ir Parlamento poziciją jos atžvilgiu. 

(panaikinta ir perkelta į naują 11 dalį) 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó 

Pakeitimas 282 
10 a dalis (nauja) 

(10 dalies pirma dalis) 

10 a. įpareigoja Pirmininką šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą perduoti 
valstybių narių parlamentams, Tarybai, Komisijai bei buvusiems Konvento dėl Europos 
ateities nariams (išbraukta). 

 Or. en 
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