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Ontwerpresolutie 
 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 1 
 
In het gehele verslag het woord "ontwerp" voor het woord "Grondwet" schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 2 
 
Van de voetnoten eindnoten maken. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 3 
Visum 1 
 
- gezien het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (schrapping), 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 4 
Visum 2 bis (nieuw) 
 
- gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
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 Or. nl 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 5 
Visum 2 ter (nieuw) 
 
- onder verwijzing naar de Verklaring van Laken van de Europese Raad1, 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí en Ian Stewart 
Hudghton 
 
Amendement 6 
Visum 4 bis (nieuw) 
 
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 februari 2004 over betere wetgeving, waarin 

erop wordt aangedrongen dat de lidstaten procedures goedkeuren die de nationale 
parlementen en, voorzover van toepassing, andere wetgevende parlementen en assemblees 
in de lidstaten in staat stellen om bij de wetgevingsprocedure te worden betrokken, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 7 
Visum 5, voetnoot blz. 6 
 
Toevoeging van een verwijzing naar alle resoluties die door het Europees Parlement zijn 
aangenomen op basis van de verslagen van de Commissie constitutionele zaken: verslag-
Napolitano over de regio's, verslag-Napolitano over de nationale parlementen, verslag-
Lamassoure over verdeling van bevoegdheden, verslag-Bourlanges over de hiërarchie van 
wetgeving en verslag-Carnero over rechtspersoonlijkheid. 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 8 
Overweging A 
 
A. overwegende dat de Europese Unie in de loop van haar geschiedenis bouwt aan een meerdere 

volkeren en generaties verenigend project dat gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, 
vrede en democratie en dat een cultuur van moderniteit en een vrije economie paart aan 
een waardenstelsel waarin de waardigheid van de mens centraal staat, 

 Or. pt 
 

                                                 
1 Europese Raad van Laken, Verklaring van Laken betreffende de toekomst van de Unie, SN 273/01, 15 december 

2001. 
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 9 
Overweging A 
 
A. overwegende dat de Europese Unie (schrapping) in de loop van haar geschiedenis een 

aanzienlijke rol heeft gespeeld bij het creëren van een steeds groter wordende ruimte 
(schrapping) van vrijheid en vrede, welvaart, rechtvaardigheid en veiligheid, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 10 
Overweging A 
 
A. overwegende dat de Europese Unie er in de loop van haar geschiedenis in geslaagd is een 

steeds groter wordende ruimte te creëren van democratie, vrijheid en vrede, welvaart, 
rechtvaardigheid en veiligheid, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 11 
Overweging B 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa in dit verband een belangrijke stap is 

omdat zij: 

 - de institutionele structuur schept voor een grotere politieke en juridische integratie; 

 - middelen aanreikt voor een transparantere en efficiëntere besluitvorming; 

 - de sociale en territoriale samenhang bevordert; 

 - het Handvest van de grondrechten bindend maakt, waarmee Europa van alleen een 
markt tot een ruimte van waarden wordt; 

 - het burgerschap versterkt, wat de legitimiteit van de besluiten ten goede komt; 

 - concreet vorm geeft aan een kosmopolitisch recht op meer rechtvaardigheid in de 
betrekkingen tussen de mensen en meer gelijkheid in de betrekkingen tussen de staten, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 12 
Overweging B 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa deze verworvenheden consolideert en de 

EU in staat stelt de grote uitdagingen van de 21ste eeuw - zoals sturing van de globalisering 
en vaststelling van een rechtvaardige en democratische internationale orde - aan te gaan en 
adequaat te reageren op de ambities van de burgers in hun dagelijks leven, 
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 Or. es 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 13 
Overweging B 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa deze verworvenheden wil consolideren 

en ze concreter wil maken in de ogen van de Europese burgers en de buitenwereld, 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon en Vincent Peillon 
 
Amendement 14 
Overweging B 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa deze verworvenheden maar zeer weinig 

consolideert zonder ze concreter te maken in de ogen van de Europese burgers en de 
buitenwereld, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 15 
Overweging B 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa deze verworvenheden niet alleen 

consolideert, maar ook het vermogen van de Unie versterkt om intern en extern doeltreffend 
op te treden, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 16 
Overweging B 
(Samenvoeging van overwegingen B en C) 
 
B. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voor Europa deze verworvenheden consolideert en 

concreter maakt in de ogen van de Europese burgers en de buitenwereld, en eveneens 
belangrijke institutionele vernieuwingen inhoudt die van fundamenteel belang zijn om een 
Unie met 25 en misschien meer leden in stand te houden en te ontwikkelen, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 17 
Overweging C 
 
Schrappen. 
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 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 18 
Overweging C 
 
C. overwegende dat de ontwerp-Grondwet de bestaande Europese Verdragen codificeert en 

een institutioneel bestel schept dat is aangepast aan deze nieuwe politieke tijd gezien de 
uitbreiding met nieuwe landen (extensievere integratie) en een grotere betrokkenheid van 
de burgers (intensievere integratie), 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 19 
Overweging C 
 
C. overwegende dat (schrapping) de ontwerp-Grondwet een beslissende stap voorwaarts 

betekent met het oog op de verwezenlijking van de politieke unie via o.a. belangrijke 
institutionele vernieuwingen die de uitgebreide EU kunnen versterken en democratischer 
kunnen maken zonder dat deze verwordt tot een vrijhandelszone, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 20 
Overweging C 
 
C. overwegende dat grote delen van de ontwerp-Grondwet de bepalingen van de bestaande en 

reeds geratificeerde Europese Verdragen in een grondwet vastleggen, terwijl deze bepalingen 
betrekking hebben op het sectorbeleid en dus helemaal niet in een grondwet thuishoren, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 21 
Overweging C 
 
C. overwegende dat grote delen van de ontwerp-Grondwet de bepalingen van de bestaande 

(schrapping) Europese Verdragen codificeren, maar dat deze Grondwet ook belangrijke 
institutionele vernieuwingen inhoudt die van fundamenteel belang lijken om een Unie met 25 
en misschien meer leden in stand te houden en te ontwikkelen in het belang van de Europese 
burgers, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Joachim Wuermeling 
 
Amendement 22 
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Overweging C 
 
C. overwegende dat grote delen van de ontwerp-Grondwet de bepalingen van de bestaande en 

reeds geratificeerde Europese Verdragen codificeren, maar dat deze Grondwet ook de 
institutionele vernieuwingen inhoudt die van fundamenteel belang lijken om een Unie met 25 
en misschien meer leden in stand te houden en te ontwikkelen in het belang van de Europese 
burgers, 

 
Motivering: De vernieuwingen zijn essentieel om het vermogen tot optreden te waarborgen. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 23 
Overweging C 
 
C. overwegende dat grote delen van de ontwerp-Grondwet de bepalingen van de bestaande en 

reeds geratificeerde Europese Verdragen codificeren, maar dat deze Grondwet ook diverse 
institutionele vernieuwingen inhoudt die van fundamenteel belang lijken om een Unie met 25 
en mogelijk meer leden in stand te houden en te ontwikkelen in het belang van de Europese 
burgers, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 24 
Overweging C bis (nieuw) 
 
C bis. overwegende dat bepalingen in de ontwerp-Grondwet een aantal institutionele 

wijzigingen aanbrengen, waarvan onderzocht moet worden welke nadelen en 
voordelen zij hebben voor de besluitvorming en de werking van de communautaire 
instellingen, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 25 
Overweging D 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 26 
Overweging D 
 
Schrappen. 

 Or. nl 
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Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 27 
Overweging D 
 
D. overwegende dat de ontwerp-Grondwet thans realiteit is dankzij het welslagen van de 

Conventie die dit ontwerp heeft opgesteld via een democratische, representatieve en 
transparante methode die zijn doeltreffendheid volledig heeft bewezen, waaraan actief werd 
deelgenomen - als leden van de Conventie - door leden van het Europees Parlement, 
nationale parlementen, regeringen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, en 
die steeds rekening heeft gehouden met de bijdragen van de Europese burgers via hun 
representatieve organen en entiteiten, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 28 
Overweging D 
 
D. overwegende dat de ontwerp-Grondwet voortbouwt op het voorbereidende werk dat ongeveer 

twintig jaar lang door het Europees Parlement is verricht sinds zijn rechtstreekse verkiezing, 
en vervolgens door de Europese Conventie die bestond uit leden van het Europees Parlement, 
leden van de nationale parlementen, regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie; dat dit ontwerp vervolgens een krachtige impuls krijgt van de 
staten en van de burgers, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 29 
Overweging D 
 
Niet van toepassing op de Nederlandse tekst. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 30 
Overweging D 
 
D. overwegende dat de ontwerp-Grondwet niet denkbaar zou zijn geweest zonder het 

voorbereidende werk dat ongeveer twintig jaar lang door het Europees Parlement is verricht 
sinds zijn rechtstreekse verkiezing, en vervolgens door de Europese Conventie waaraan - als 
leden -  werd deelgenomen door de vertegenwoordigers van de leden van het Europees 
Parlement, vertegenwoordigers van de nationale parlementen en vertegenwoordigers van de 
staatshoofden en regeringsleiders en van de Europese Commissie en - als waarnemers - 
door vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van 
de regio's en de sociale partners, en de Europese ombudsman, 

 Or. de 
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Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 31 
Overweging D 
 
D. overwegende dat de ontwerp-Grondwet niet denkbaar zou zijn geweest zonder het 

voorbereidende werk dat ongeveer twintig jaar lang door het Europees Parlement is verricht 
sinds zijn rechtstreekse verkiezing, en vervolgens door de Europese Conventie die bestond uit 
leden van het Europees Parlement, leden van de nationale parlementen, 
regeringsvertegenwoordigers, regionale vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van NGO's 
en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 32 
Overweging D 
 
D. overwegende dat de ontwerp-Grondwet niet denkbaar zou zijn geweest zonder het 

voorbereidende werk dat ongeveer twintig jaar lang door het Europees Parlement is verricht 
sinds zijn rechtstreekse verkiezing, en vervolgens door de Europese Conventie die bestond uit 
leden van het Europees Parlement, leden van de nationale parlementen, 
regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, maar dat 
het beter zou zijn geweest als zij was opgesteld door de leden van een door de Europese 
burgers gekozen grondwetgevende vergadering, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 33 
Overweging E 
 
Schrappen. 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 34 
Overweging E 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 35 
Overweging E 
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E. overwegende dat een en ander zijn beslag heeft gekregen in het werk van de Conventie, die 
het na een openbaar, kritisch en pluralistisch debat eens werd over een voorstel dat de IGC 
grotendeels ongewijzigd heeft overgenomen, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 36 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de Conventie en de ontwerpgrondwet ondenkbaar zouden zijn geweest 

zonder de krachtige politieke impuls en het permanente voorbereidende werk van het 
Europees Parlement, met name na de constatering van de mislukking van het Verdrag van 
Nice en in het vooruitzicht van de uitbreiding, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 37 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de werkmethode die is vastgesteld door de Europese Conventie - die als 

collectief optrad dat volstrekt niet het mandaat had om te werken aan een grondwet - 
strijdig was met de democratische beginselen, 

 Or. pl 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 38 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de oorspronkelijk door het Europees Parlement voorgestelde Conventie 

over de toekomst van Europa die in meerderheid is samengesteld uit direct gekozen 
vertegenwoordigers van de Europese burgers en derhalve een grote mate van legitimiteit 
bezit, het mogelijk heeft gemaakt de grondwet op te stellen in het kader van een openbaar en 
pluralistisch politiek gebeuren (schrapping), 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 39 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de werkmethode van de Conventie - die in het begin was voorgesteld door 

het Europees Parlement en die mogelijk heeft gemaakt dat de constitutionele teksten zijn 
voorbereid in het kader van een open, transparant en pluralistisch politiek gebeuren - haar 
waarde heeft bewezen, (schrapping) 

 Or. fr 
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Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 40 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de werkmethode van de Conventie - die in het begin was voorgesteld door 

het Europees Parlement en die mogelijk heeft gemaakt dat de constitutionele teksten zijn 
voorbereid in het kader van een open, transparant en pluralistisch politiek gebeuren - haar 
waarde heeft bewezen aangezien de daarop volgende Intergouvernementele Conferentie de 
ontwerp-Grondwet grotendeels heeft aanvaard, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 41 
Overweging E 
 
E. overwegende dat de werkmethode van de Conventie - die in het begin was voorgesteld door 

het Europees Parlement en die mogelijk heeft gemaakt dat de constitutionele teksten zijn 
voorbereid in het kader van een open, transparant en goeddeels pluralistisch politiek gebeuren 
- haar waarde heeft bewezen aangezien de daarop volgende Intergouvernementele Conferentie 
het grootste deel van de ontwerp-Grondwet intact heeft gelaten, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jacek Protasiewicz 
 
Amendement 42 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. pl 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 43 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff en Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 44 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 45 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Sérgio Sousa Pinto 
 
Amendement 46 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 47 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 48 
Overweging F 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 49 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de kracht van de door de Conventie opgestelde tekst en de in de Conventie 

bereikte consensus over deze tekst alsook de vastberadenheid van het Europees Parlement, 
de nationale parlementen en een grote meerderheid van de regeringen van de Unie, 
gecombineerd met de druk van de publieke opinie, de Intergouvernementele Conferentie 
ertoe hebben gedwongen de mislukking van de Top van Brussel van december 2003 te 
overwinnen en op 18 juni de Europese ontwerpgrondwet goed te keuren; dat de 
gebeurtenissen evenwel opnieuw de grote bezwaren van de methode van de IGC hebben 
aangetoond in vergelijking met de methode van de Conventie, 

 Or. es 
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Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 50 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie het voorstel van de Europese 

Conventie grotendeels heeft overgenomen, 
 Or. nl 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 51 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie in bepaalde gevallen evenwel heeft 

besloten wijzigingen aan te brengen in het ontwerp die niet allemaal als gunstig beschouwd 
kunnen worden (schrapping), 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 52 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie evenwel de overweldigende 

consensus in de Conventie waaraan ook haar eigen vertegenwoordigers hebben 
deelgenomen, niet heeft gerespecteerd en wijzigingen in de ontwerp-Grondwet heeft 
aangebracht die afbreuk doen aan het evenwicht tussen de instellingen, ten gunste van de 
regeringen, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 53 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie op belangrijke beleidsterreinen en op 

het gebied van de besluitvorming evenwel heeft besloten wijzigingen aan te brengen in het 
ontwerp die een stap terug zijn vergeleken bij het in overleg door de Conventie vastgestelde 
Grondwetsontwerp, zoals b.v. de gecompliceerder gemaakte formule voor het bereiken van 
een gekwalificeerde meerderheid in de Raad, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 54 
Overweging F 
 
F. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie (schrapping) evenwel heeft besloten 
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wijzigingen aan te brengen in het ontwerp die het slechter maken, in het bijzonder door de 
gecompliceerder gemaakte formule voor het bereiken van een gekwalificeerde meerderheid in 
de Raad, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 55 
Overweging F bis (nieuw) 
 
F bis. overwegende dat de vertegenwoordigers van de nationale regeringen in de Conventie 

menige vooruitgang hebben verhinderd die binnen handbereik leek; het feit dat het 
presidium werd benoemd door de staatshoofden en regeringsleiders en niet gekozen 
werd door de Conventie, zijn oppermachtige positie, geheime onderhandelingen en de 
voortdurende dreigingen met een veto door regeringsvertegenwoordigers leidden steeds 
opnieuw tot resultaten in strijd met de werkelijke meerderheden en tot het blokkeren 
van hervormingen, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 56 
Overweging G 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 57 
Overweging G 
 
G. overwegende dat de instemming van alle nationale regeringen in de Europese Unie met de 

ontwerp-Grondwet duidelijk maakt dat de gekozen regeringen van de lidstaten alle van 
mening zijn dat dit compromis de basis is waarop zij in de toekomst willen samenwerken, 
mits de Grondwet is geratificeerd, rechtstreeks door de burgers in de lidstaten waar 
referenda gehouden zullen worden, of door hun vertegenwoordigers, 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 58 
Overweging G 
 
G. overwegende dat de instemming van alle nationale regeringen in de Europese Unie met de 

ontwerp-Grondwet duidelijk maakt dat de gekozen regeringen van de lidstaten alle van 
mening zijn dat dit compromis de basis is waarop zij in de toekomst willen samenwerken, 
hetgeen van alle regeringen maximale politieke betrokkenheid vereist om de 
ontwerpgrondwet vóór 1 november 2006 te ratificeren,  

 Or. es 
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Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 59 
Overweging G bis (nieuw) 
 
G bis. overwegende dat de gedeeltelijke intrekking van het mandaat op de Top van 

Thessaloniki een van de zwaarste ingrepen van de regeringen in de wilsvorming van de 
Conventie is gebleken waardoor deel III van de grondwet in de versie van het ontwerp 
van het presidium moest worden goedgekeurd, hoewel een enorme meerderheid van de 
Conventie op ingrijpende veranderingen had aangedrongen, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 60 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 61 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 62 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 63 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 64 
Overweging H 
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Schrappen. 

 Or. fr 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 65 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 66 
Overweging H 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 67 
Overweging H 
 
H. overwegende dat ter voorkoming van ongefundeerde kritiek van meet af aan moet worden 

onderstreept dat de ontwerp-Grondwet niet leidt tot het ontstaan van een gecentraliseerde 
"superstaat", de sociale dimensie van de Unie niet verzwakt, maar juist versterkt en de 
historische en geestelijke wortels van Europa niet veronachtzaamt, aangezien erin wordt 
verwezen naar het culturele, religieuze en humanistische erfgoed, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 68 
Overweging H 
 
H. overwegende dat (schrapping) de ontwerp-Grondwet gebaseerd is op het werk van staten 

(met democratisch gekozen regeringen) en burgers: formulering in de Conventie, 
aanneming door de Europese Raad, goedkeuring door het Europees Parlement en 
ratificatie door de lidstaten overeenkomstig de constitutionele regels, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Jacek Protasiewicz 
 
Amendement 69 
Overweging H, inleidende formule 
 
H. overwegende (schrapping) dat de Grondwet: 

 Or. pl 
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 70 
Overweging H 
 
H. overwegende dat er in openbare debatten enige kritiek op de ontwerp-Grondwet is 

uitgeoefend die niet aansluit bij de werkelijke inhoud en de juridische gevolgen van de 
grondwetsartikelen, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 71 
Overweging H, inleidende formule 
 
H. overwegende dat er in openbare debatten enige kritiek op de ontwerp-Grondwet is 

uitgeoefend, terwijl duidelijk is dat de Grondwet: 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 72 
Overweging H 
 
H. overwegende dat een deel van de kritiek die op de ontwerp-Grondwet is uitgeoefend 

verworpen moet worden, aangezien (schrapping) de Grondwet: 

 a) de controle van de nationale parlementen en de plaatselijke en regionale overheden op 
het wetgevingsproces versterkt en dus niet de aanzet vormt tot het ontstaan van een 
gecentraliseerde "superstaat"; 

 b) de participatie van de sociale partners en het georganiseerde sociale middenveld erkent 
en versterkt, de sociale rechten als grondrechten bekrachtigt, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen verheft tot één van de waarden van de Unie, een sociale markteconomie en 
volledige werkgelegenheid tot de doelstellingen van de Unie rekent, een rechtsgrondslag 
invoert voor de diensten van algemeen belang, en de sociale politiek laat ressorteren onder 
de bevoegdheden die de Unie en de lidstaten gemeen hebben, en dus de sociale dimensie van 
de Unie niet verzwakt, maar juist versterkt; 

c) uitgaat van het culturele, religieuze en humanistische erfgoed van Europa en dus de 
historische en geestelijke wortels van Europa in hun geheel omhelst zonder één ervan te 
veronachtzamen, 

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Riccardo Ventre 
 
Amendement 73 
Overweging H, letter a) 
 
a) niet zal leiden tot het ontstaan van een gecentraliseerde "superstaat", mede gezien het 

subsidiariteitsbeginsel dat in deze Grondwet bekrachtigd is; 
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 Or. it 
Amendement ingediend door Jacek Protasiewicz 
 
Amendement 74 
Overweging H, letter c) 
 
Schrappen. 

 Or. pl 
 
Amendement ingediend door Sérgio Sousa Pinto 
 
Amendement 75 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 76 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 77 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 78 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 79 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 80 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 81 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 82 
Overweging I 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 83 
Overweging I 
 
I. overwegende dat de Europese grondwet, wanneer deze in werking is getreden, op 

ambitieuze wijze moet worden toegepast en ontwikkeld en te zijner tijd hervormd (zodat het 
Europees Parlement gebruik kan maken van de bevoegdheden die in de constitutionele 
tekst aan het Parlement worden toegekend) waarbij de grondwet met name wordt verbeterd 
op gebieden als: 

 a) maximale verruiming van de gebieden waar gebruik wordt gemaakt van de 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid  en de wetgevingsprocedure (inclusief - in 
het laatste geval - de goedkeuring van het meerjarige financiële kader en de eigen middelen 
van de Unie); 

 b) definitie van een echt economisch bestuur van de Unie (b.v. wat betreft de 
verenigbaarheid van de functies van de Europese Centrale Bank met de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, het creëren van hoogwaardige arbeidsplaatsen en de 
doeltreffende deelname van het Europees Parlement aan het definiëren van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid) en de configuratie van een Europa dat zich richt 
op het sociaal en werkgelegenheidsbeleid dat de staat van welzijn - te beginnen met de 
openbare diensten - consolideert en ontwikkelt waardoor onze manier van leven wordt 
gekenmerkt; 

 c) versterking van de rechten van het Europees burgerschap en uitbreiding van het 
Europees burgerschap tot burgers van derde landen die op legale, stabiele en permanente 
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basis in de Unie verblijven; 

 d) implementatíe van de paritaire democratie bij de instellingen van de Unie; 

 e) een vereenvoudigd en doeltreffender mechanisme voor toekomstige hervormingen, met 
de mogelijkheid van goedkeuring door het Europees Parlement; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 84 
Overweging I 
 
I. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie helaas niet bereid was het volgende 

in de grondwet op te nemen: 
 a) een grotere verruiming van de gebieden waarop besluitvorming met gekwalificeerde 

meerderheid van toepassing is; 

 b) een simpelere formule voor het berekenen van een gekwalificeerde meerderheid; 

 c) een democratische en flexibele methode tot wijziging van de grondwet die de 
mogelijkheid tot blokkeren door een lidstaat uitsluit en ratificatie door het Europees 
Parlement inhoudt; 

 d) het instellen van een (schrapping) Raad Wetgeving als centraal onderdeel van de 
democratische hervorming, met inbegrip van scheiding der machten en openbaarheid 
van de wetgeving, 

 d bis) een einde maken aan de tegenstelling tussen de doelstelling van volledige 
werkgelegenheid in deel I van de grondwet en het vereiste van slechts een hoog 
werkgelegenheidsniveau in deel III; 

 d ter) het overnemen van de "passerelles" die de overgang van de bijzondere naar de 
gewone wetgeving en van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid mogelijk 
maken, zoals door de Conventie voorgesteld, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 85 
Overweging I 
 
I. betreurende dat de Intergouvernementele Conferentie geen compromis en overeenstemming 

heeft bereikt over: 

 a) een grotere verruiming van de gebieden waarop besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid van toepassing is; 

 b) een simpelere formule voor het berekenen van een gekwalificeerde meerderheid; 

 c) een bepaling die toekomstige herziening van de Grondwet volgens een efficiëntere 
vereenvoudigde procedure mogelijk maakt; 

 (schrapping) 
 Or. en 
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Amendement ingediend door Jacek Protasiewicz 
 
Amendement 86 
Overweging I, inleidende formule 
 
I. overwegende dat de Intergouvernementele Conferentie er niet in geslaagd is in haar 

eindcompromis overeenstemming te bereiken over: 
 Or. pl 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 87 
Overweging I, letter a) 
 
a) het zeer ruime toepassingsgebied van de gekwalificeerde meerderheid zoals door de 

Conventie voorgesteld; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 88 
Overweging I, letter b) 
 
b) een simpelere en doelmatiger formule voor het berekenen van een gekwalificeerde 

meerderheid; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 89 
Overweging I, bis) (nieuw) 
 
I bis. betreurend en met verbazing vaststellend dat de waarheid in de ontwerp-Grondwet in 

die zin geweld wordt aangedaan dat de rol van het christendom in het historisch 
erfgoed van Europa wordt ontkend, 

 Or. pl 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 90 
Overweging I, letter d bis) (nieuw) 
 
d bis. de aanpassing van deel III van het ontwerpverdrag wat betreft de doelstellingen en 

beginselen ervan aan deel I van het ontwerpverdrag; 
 Or. de 
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí en Ian Stewart 
Hudghton 
 
Amendement 91 
Overweging I, letter d bis) (nieuw) 
 
d bis) de uitbreiding van het stelsel voor vroegtijdige waarschuwing met de nationale 

parlementen, daarbij inbegrepen andere wetgevende parlementen en assemblees in de 
lidstaten, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí en Ian Stewart 
Hudghton 
 
Amendement 92 
Overweging I, letter d ter) (nieuw) 
 
d ter) het toekennen van de status van officiële EU-taal aan alle talen die overeenkomstig het 

grondwettelijke bestel een officiële status hebben op het gehele grondgebied van een 
lidstaat of op een deel daarvan, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ole Krarup en Esko Olavi Seppänen 
 
Amendement 93 
Overweging I bis (nieuw) 
 
I bis. betreurende dat als gevolg van het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 

voor Europa een machtsoverdracht aan de grotere lidstaten plaatsvindt, 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Ole Krarup en Esko Olavi Seppänen 
 
Amendement 94 
Overweging I ter (nieuw) 
 
I ter. overwegende dat met het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 

Europa de huidige Europese Unie wordt afgeschaft en een nieuwe wordt opgericht; dat 
voor de afschaffing van de oude Unie een besluit met eenparigheid van stemmen vereist 
is, 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ole Krarup en Esko Olavi Seppänen 
 
Amendement 95 
Overweging I quater (nieuw) 
 
I quater. overwegende dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 

Europa geen functioneel concept van de multinationale democratie bevat, 
 Or. en 
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 96 
Overweging I bis (nieuw) 
 
I bis. overwegende dat het helaas niet mogelijk was het volgende in het ontwerpverdrag op te 

nemen: 

 a) het uitdrukkelijke verbod op aanvalsoorlogen en het afzien van elke vorm van 
militaire interventie door de Europese Unie of een van haar lidstaten; 

 b) de afstemming van het veiligheidsbeleid van de Europese Unie op ontwapening en 
structurele "non-agression capability"; 

 c) de oprichting van een Europees bureau voor ontwapening; 

 d) de alomvattende parlementaire controle op het externe optreden van de Unie door het 
Europees Parlement; 

 e) de volledige gerechtelijke controle ook op het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid door het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Francesco Enrico Speroni 
 
Amendement 97 
Overweging I bis, inleidende formule en letter a) (nieuw) 
 
I bis. overwegende dat het onaanvaardbaar is dat: 

 a) de Europese Commissie nog altijd het monopolie van het initiatief heeft en dat het 
Europees Parlement, de enige instelling die rechtstreeks door de Europese burgers 
gekozen wordt, geen wetgevingsinitiatief heeft; 

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Francesco Enrico Speroni 
 
Amendement 98 
 
Overweging I bis, letter b) (nieuw) 
b) er geen enkele vorm van volksraadpleging voorzien is, of het nu gaat om een referendum 

betreffende het doen van voorstellen, intrekking van een wet, raadpleging of bekrachtiging;  
 Or. it 

 
Amendement ingediend door Francesco Enrico Speroni 
 
Amendement 99 
Overweging I bis, letter c) (nieuw) 
 
c) de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, afgezwakt door het systeem van zgn. "early 

warning" door de nationale parlementen en gecombineerd met de inperking van de 
besluitvorming met eenparigheid van stemmen, de Unie in staat stelt de lidstaten te beroven 
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van hun soevereiniteit en hun wetgevingsbevoegdheden aan te tasten; 
 Or. it 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 100 
Paragraaf –1 (nieuw) 
 
-1. beoordeelt het ontwerpverdrag als een mijlpaal van eminent belang in het Europese 

integratieproces en juicht het toe dat dit verdrag niet alleen door een 
Intergouvernementele Conferentie, maar vooral door een in het openbaar vergaderende 
Conventie met brede deelname van de civil society is voorbereid, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 101 
Paragraaf –1 bis(nieuw) 
 
-1 bis. stelt vast dat de Europese integratie met de hernieuwde oprichting van de Europese 

Unie via dit ontwerpverdrag op de toekomst is gericht; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde 
 
Amendement 102 
Paragrafen 1 t/m 6 
 
De alternatieve visie van een Europa van democratieën 
 
MEER DEMOCRATIE 
In alle EU landen worden wetten goedgekeurd door degenen die door het volk zijn gekozen, en 
alle wetten kunnen worden veranderd door degenen die door het volk zijn gekozen. Deze 
volksvertegenwoordigers moeten verantwoording afleggen tegenover de kiezers en kunnen op 
de volgende verkiezingsdag door anderen worden vervangen. Dat noemen wij democratie. 
 
Alle EU-landen zijn democratieën. De kern van de democratie is het recht van de kiezer bij 
alle zaken het laatste woord te kunnen spreken. Wij kunnen gaan kiezen, een nieuwe 
meerderheid krijgen en daarna een nieuwe wet. 
 
Deze kern is niet aanwezig in de EU-grondwet. Wij kunnen inderdaad nog steeds aan 
verkiezingen deelnemen, maar kunnen nooit meer stemmen over nieuwe wetten op het grote 
aantal terreinen waar een meerderheidsbesluit in de EU in de plaats van ons eigen 
volksbestuur komt. 
 
In de EU heeft de niet door het volk gekozen Commissie het alleenrecht om wetsvoorstel in te 
dienen, waarover ambtenaren en ministers in de Raad van ministers dan een besluit nemen. 
 
Slechts bij een deel van de EU-wetten heeft het rechtstreeks gekozen EU-parlement mede 
invloed. Die invloed komt niet overeen met de invloed van de volksvertegenwoordigers in de 
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nationale parlementen. Het EU-Parlement wint met de nieuwe grondwet veel minder aan 
invloed dan wat de nationale parlementen verliezen. 
 
De EU-grondwet betekent daarom een verlies aan democratie voor de kiezers. Waarom zouden 
wij stemmen voor MINDER DEMOCRATIE? 
 
Europa verdient beter dan de voorgestelde EU-grondwet. Daarom beveel ik aan de grondwet te 
verwerpen. 
 
In plaats daarvan stel ik meer democratie in de EU voor: 
 
. Ieder land behoudt zijn eigen Commissielid, dat het zelf aanwijst en verantwoordelijk 

houdt. 
. Ieder land heeft een stem die evenveel gewicht heeft in de Raad van ministers en die wordt 

gecontroleerd door het nationale parlement. 
. En moet een meerderheid van 75% zijn om een wet in de EU goed te keuren. 
. Alle EU-wetten moeten ook worden behandeld in en worden goedgekeurd door de nationale 

parlementen. 
. Ieder nationaal parlement heeft vetorecht bij uiterst belangrijke zaken, die daarna op de 

volgende EU-topconferentie worden behandeld. 
. Het EU-Parlement en landen die een meerderheid van de Europese burgers 

vertegenwoordigen krijgen het vetorecht voor alle onderwerpen. Als een wetsvoorstel wordt 
geblokkeerd kunnen de nationale parlementen zelf voor wetgeving op het betrokken gebied 
zorgen. 

. Alle wetgevingswerkzaamheden zijn openbaar en kunnen op internet worden gevolgd. Alle 
voorbereidende vergaderingen en documenten zijn open toegankelijk, tenzij 75% ervoor 
heeft gestemd een vergadering of een document geheim te houden. 

 
MINDER CENTRALISME 
Met de EU-grondwet wordt een groot aantal nieuwe onderwerpen ingevoerd waarbij de EU 
wetgeving kan vaststellen naast of in plaats van de lidstaten. Er zullen niet langer 
maatschappelijke kwesties van wezenlijk belang bestaan waarmee de EU zich niet kan 
bemoeien. 
 
Er worden meerderheidsbesluiten ingevoerd op een groot aantal nieuwe gebieden waarop de 
nationale parlementen dus buitenspel kunnen worden gezet. 
 
De regeringshoofden krijgen bovendien de mogelijkheid nog verder te gaan en veranderingen 
in te voeren op gebieden waarop voor besluiten thans unanimiteit vereist is, zodat in de 
toekomst daar meerderheidsbesluiten mogelijk zijn, waarbij landen kunnen worden 
weggestemd. 
 
De regeringshoofden zelf krijgen ook de mogelijkheid de macht van de EU uit te breiden tot 
nieuwe onderwerpen zonder daarbij de kiezer opnieuw te raadplegen. 
 
Wij willen dat de EU dichter bij de burgers komt te staan. De EU-grondwet doet het 
tegenovergestelde, want deze zorgt voor nog meer machtcentralisatie in Brussel. 
 
Daarom beveel ik aan de grondwet te verwerpen. 
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Ik stel in plaats daarvan meer vrijheid in de lidstaten voor, niet meer centralisme: 
 
. Alle wetten krijgen een vervalsdatum mee, wat betekent dat wetten komen te vervallen tenzij 

ze worden gewijzigd of opnieuw worden bekrachtigd. 
. De 100.000 bladzijden tellende bestaande EU-wetgeving wordt kritisch doorgenomen, 

waarbij alle niet grensoverschrijdende onderwerpen worden teruggestuurd naar de 
parlementen van de lidstaten. 

. Er wordt een reëel subsidiariteitsbeginsel ingevoerd, waarbij de nationale parlementen de 
jaarlijkse wetscatalogus goedkeuren en daarmee de Commissie het recht geven een 
wetsontwerp in te dienen. 

. Alle EU-besluiten worden gerationaliseerd en krijgen twee vormen: wetten en 
aanbevelingen. Wetten gelden voor gebieden waarop de lidstaten niet zelf doeltreffend 
kunnen wetgeven. Aanbevelingen worden toegepast voor alle andere gebieden. 

. Het Hof van Justitie moet zich beperken tot het uitspreken van een oordeel in concrete 
geschillen en moet zich ervan onthouden nog meer integratie te scheppen. 

 
GEEN NIEUWE SUPERSTAAT 
Met de EU-grondwet wordt van de EU een zogenoemde "rechtspersoon" gemaakt die de 
lidstaten tegenover de rest van de wereld vertegenwoordigt en de lidstaten als zelfstandige 
naties op losse schroeven zet. 
 
Ieder door de EU goedgekeurd besluit heeft voorrang boven de door de lidstaten op 
democratische wijze vastgestelde wetten. Zelfs onze grondwet moet wijken als er een conflict 
bestaat met een besluit van Brussel. 
 
Dit centralistische bondsstaatbeginsel wordt nu in artikel 6 van de nieuwe grondwet verankerd 
en de lidstaten krijgen bovendien de verplichting om alle twijfelgevallen aan het Europese Hof 
van Justitie voor te leggen. 
 
De EU krijgt haar eigen Ministerie van Buitenlandse Zaken en een gemeenschappelijke 
legermacht en politie. Een gemeenschappelijke president en een gemeenschappelijke minister 
van Buitenlandse Zaken zullen ons tegenover de andere landen in de wereld samen met een 
gemeenschappelijk regeringsleider - de Commissievoorzitter - vertegenwoordigen. 
 
Of ze willen of niet worden de 25 lidstaten deelstaten zoals in de Verenigde Staten, maar dan 
met minder vrijheid dan de Amerikaanse deelstaten om zelfstandig wetgeving vast te stellen. 
Ook daarom beveel ik aan de grondwet te verwerpen. 
 
In plaats daarvan stel ik een samenwerking tussen zelfstandige en vrije naties voor. De wereld 
zit niet op een nieuwe supermacht te wachten. 
 
. De EU-samenwerking moet niet op een grondwet worden gebaseerd, maar op een afspraak 

tussen zelfstandig landen, een verdrag, dat ieder land met een termijn van twee jaar kan 
opzeggen. 

. Het Europese hof van justitie en de EU-autoriteiten dienen de eigen grondwetten van de 
lidstaten, zoals vertolkt door de nationale hoogste gerechten of constitutionele hoven, 
eerbiedigen. 

. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU mag voor de lidstaten geen 
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belemmering zijn voor een eigen zelfstandig internationaal optreden. 
. Militaire zaken moeten gescheiden worden gehouden van de civiele samenwerking in de 

EU. 
. De EU-president wordt afgeschaft ten gunste van een praktisch voorzittersambt, dat onder 

de lidstaten rouleert. 
DE BEZEM MOET DOOR DE EU 
Wij hebben nog steeds een begroting waarbij voor circa tien procent van de belastingen die  
wij aan Brussel betalen wordt gefraudeerd. 
 
Wij hebben nog steeds een EU waarin de Ombudsman, de Rekenkamer en de Commissie 
begrotingscontrole van het Europees Parlement niet in staat zijn het gebruik van EU-middelen 
te controleren. 
 
Wij hebben een visserijbeleid dat zowel de visser als de vissers schaadt. Een landbouwbeleid 
dat duur is voor de consumenten en belastingbetalers zonder nuttig te zijn voor de 
landbouwers. 
 
Structuurfondsen die geld weggooien. 
 
Ook om die reden beveel ik aan de grondwet te verwerpen. 
 
Ik stel voor om de bezem door de EU te halen alvorens de EU meer invloed te geven. 
 
EERLIJK REFERENDUM 
. De ontwerpgrondwet wordt in alle landen gelijktijdig onderworpen aan een referendum, 

zodat de Europese burgers het laatste woord hebben over de spelregels die voor onze 
gemeenschappelijke samenwerking zullen gelden. 

. De referenda moeten eerlijk en vrij zijn, met evenveel openbare middelen voor de ja-zijde 
als voor de nee-zijde in elk land. 

 
Als er een land "nee" tegen de grondwet wordt gestemd wordt een nieuwe en meer 
representatieve conventie ingesteld die voorstellen kan uitwerken voor meer democratische 
spelregels die ons kunnen verenigen en die niet zorgen voor verdeeldheid onder de inwoners 
van Europa - wat de EU-grondwet thans doet. 

 Or. da 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 103 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat de Europese Grondwet die door de Intergouvernementele 

Conferentie is goedgekeurd op basis van het door de Conventie opgestelde ontwerp een stap 
van uitzonderlijk belang is in het kader van de opbouw van Europa en de neerslag vormt 
van een historisch compromis dat, eenmaal van kracht, zal leiden tot directe voordelen voor 
de Europese burgers en het functioneren van de Unie bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden zal vergemakkelijken en democratiseren, met deelname van al haar 
instellingen en de lidstaten, van regeringen en nationale parlementen tot regionale en 
plaatselijke organen; 
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 Or. es 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 104 
Paragraaf 1 
 
1. overwegende dat de ontwerp-Grondwet het eindpunt is van de ontwikkeling van de vroegere 

Verdragen naar meer politieke integratie en verdieping van de democratie in de Europese 
openbare ruimte; dat de Grondwet in deze open kritische ruimte zowel rechtsregels geeft als 
een ontwikkeling inluidt, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 105 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

(schrapping) een aanzienlijke verbetering van de bestaande Verdragen inhoudt, hetgeen 
concrete voordelen zal opleveren voor de Europese burgers, voor het Europees Parlement in 
zijn hoedanigheid van democratische vertegenwoordiging van de burgers, en voor de 
instellingen (schrapping); 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent 
Peillon 
 
Amendement 106 
Paragraaf 1 
 
1. erkent dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa algemeen 

bezien een (schrapping) compromis is dat bepaalde verbeteringen van de bestaande 
Verdragen inhoudt (schrapping); 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 107 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

(schrapping) een goed compromis en een aanzienlijke verbetering van de bestaande 
Verdragen is, die zichtbare voordelen zal opleveren voor de Europese burgers en het 
maatschappelijk middenveld, voor het Europees Parlement en de nationale parlementen in 
hun hoedanigheid van democratische vertegenwoordiging van de burgers, (schrapping) voor 
de lidstaten, hun regio's en hun plaatselijke overheden, en voor de instellingen van de 
Europese Unie en dus voor de (schrapping) Unie in haar geheel; 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 108 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

(schrapping) een enorme verbetering van de bestaande Verdragen inhoudt, hetgeen concrete 
voordelen zal opleveren voor de Europese burgers, voor het Europees Parlement in zijn 
hoedanigheid van democratische vertegenwoordiging van de burgers, en voor de instellingen 
van de Unie, maar ook voor de lidstaten, hun regio's en hun plaatselijke overheden, en dus 
voor de Europese Unie in haar geheel; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Sérgio Sousa Pinto 
 
Amendement 109 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

(schrapping) een goed compromis is dat een aanzienlijke verbetering van de bestaande 
Verdragen inhoudt, hetgeen concrete voordelen zal opleveren voor de Europese burgers, voor 
het Europees Parlement in zijn hoedanigheid van democratische vertegenwoordiging van de 
burgers, en voor de instellingen van de Unie, maar ook voor de lidstaten, hun regio's en hun 
plaatselijke overheden, en dus voor de Europese Unie in haar geheel; 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 110 
Paragraaf 1 
 
1. komt tot de conclusie dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

algemeen bezien een goed compromis is dat een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 
de bestaande Verdragen inhoudt, hetgeen concrete voordelen zal opleveren voor de Europese 
burgers, voor het Europees Parlement in zijn hoedanigheid van democratische 
vertegenwoordiging van de burgers, en voor de instellingen van de Unie, maar ook voor de 
lidstaten, hun regio's en hun plaatselijke overheden, en dus voor de Europese Unie in haar 
geheel; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 111 
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 
1 bis. spreekt zijn volledige respect en begrip uit voor burgers die wellicht van mening zijn dat 

deze tekst, die op een compromis berust, op een of meer punten ver achterblijft bij hun 
legitieme verwachtingen; onderstreept evenwel dat aan een globale standpuntbepaling 
over het grondwettelijk verdrag in elk geval een afweging vooraf moet gaan tussen die 
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legitieme zorgen en de aanzienlijke verbeteringen die het oplevert voor de Unie en haar 
burgers; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 112 
Titel boven paragraaf 2 
 
De Europese Unie: een Unie van staten en van burgers, een unieke rechtsvorm 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 113 
Titel boven paragraaf 2 
 
Een gemeenschap van fundamentele rechten en waarden 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Reinhard Rack 
 
Amendement 114 
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 
1 bis. ziet er gezien het goede totale resultaat opnieuw van af uitdrukkelijk te wijzen op alle 

omstreden deelresultaten; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 115 
Titel boven paragraaf 2 
 
Meer duidelijkheid voor de Europese Unie 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 116 
Titel boven paragraaf 2 
 
Verbeterde afbakening van de aard en doelstellingen van de Unie 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 117 
Paragraaf 2 
(Paragraaf 2 wordt paragraaf 4) 
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Meer duidelijkheid over de (schrapping) doelstellingen en de bevoegdheden van de Unie 
2. is van mening dat de ontwerp-Grondwet de burgers meer duidelijkheid verschaft over de 

(schrapping) doelstellingen en de bevoegdheden van de Unie met betrekking tot de lidstaten, 
met name om de volgende redenen: 

 a) het ingewikkelde pakket Europese Verdragen wordt vervangen  door de Grondwet: één 
enkele tekst die leesbaarder is en waarin de doelstellingen van de Unie, haar bevoegdheden en 
de beperkingen van deze bevoegdheden zijn uiteengezet; 

 b) (schrapping) de tweeledige legitimiteit van de Unie wordt bekrachtigd en er wordt 
verduidelijkt dat de Unie een unie van staten en van burgers is; 

 c) de waarden en doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die als richtsnoer dienen 
voor het optreden van de Unie met betrekking tot de lidstaten,  worden duidelijk 
omschreven, met inachtneming van de respectieve bevoegdheden, die beter en duidelijker 
worden vastgesteld;  

 d) het onderscheid tussen de "Europese Gemeenschap" en de "Europese Unie", die elkaar op 
verwarrende wijze overlappen, verdwijnt: de Europese Unie wordt één enkele (schrapping) 
eenheid met rechtspersoonlijkheid; 

 e) de Europese wetgevingsbesluiten worden vereenvoudigd en de terminologie ervan wordt 
verduidelijkt: Europese wetten (schrapping) en Europese kaderwetten vervangen de huidige 
zeer talrijke vormen van rechtshandelingen, zoals richtlijnen, verordeningen, besluiten en 
kaderbesluiten, en er worden termen gebruikt die de realiteit beter beschrijven; 

 f) de volledige eerbiediging van de bevoegdheden van de lidstaten en de plaatselijke en 
regionale overheden wordt gegarandeerd: het motto van de Unie wordt "eenheid in 
verscheidenheid"; de gelijkheid van de lidstaten voor de Grondwet wordt vastgelegd; er 
wordt bepaald dat de nationale identiteit en de fundamentele politieke en grondwettelijke 
structuren van de lidstaten, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur, moeten 
worden geëerbiedigd; het beginsel van bevoegdheidstoedeling (volgens hetwelk de Unie 
alleen die bevoegdheden uitoefent die de lidstaten haar toedelen), wordt bevestigd; het 
beginsel van subsidiariteit wordt versterkt (volgens hetwelk de Unie alleen optreedt indien 
de doelstellingen van het optreden door de lidstaten niet doeltreffend genoeg kunnen 
worden verwezenlijkt); het beginsel van evenredigheid wordt bekrachtigd (volgens hetwelk 
de Unie alleen mag optreden wanneer  zulks strikt noodzakelijk is om de doelstellingen van 
de Grondwet te verwezenlijken); de deelneming van de lidstaten en van de plaatselijke en 
regionale overheden aan de besluitvorming van de Unie wordt vastgelegd; de territoriale 
samenhang gaat deel uitmaken van de doelstellingen van de Unie; 

 g) (schrapping) de symbolen van de Europese Unie worden bevestigd opdat de burgers zich 
sterker bij de Europese Unie betrokken voelen: de blauwe vlag met een cirkel van twaalf 
sterren, de hymne die is gebaseerd op de "Ode aan de vreugde" uit de negende symfonie 
van Ludwig van Beethoven, het motto "Eenheid in verscheidenheid", de euro als 
eenheidsmunt, en de op 9 mei in de gehele Unie te vieren Dag van Europa; 

 h) schrappen 
 Or. it 
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Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 118 
Paragraaf 2 
 
2. is ingenomen met het feit dat de ontwerp-Grondwet de burgers meer duidelijkheid verschaft 

over de aard en doelstellingen van de Unie en over de betrekkingen tussen de Unie en de 
lidstaten: 

 a) het ingewikkelde pakket Europese Verdragen zal vervangen worden door één enkel 
document dat leesbaarder is en waarin de doelstellingen van de Unie, haar bevoegdheden en 
de beperkingen van deze bevoegdheden zijn uiteengezet; 

 b) er is nadruk gelegd op de tweeledige legitimiteit van de Unie als zijnde een unie van staten 
en van burgers; 

 c) de waarden en doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die ten grondslag liggen 
aan haar optreden en haar betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven en de 
beleidsmaatregelen van de Unie worden afgestemd op de behoeften van haar burgers; 

 d) aan de verwarring tussen "Europese Gemeenschap" en (schrapping) "Europese Unie" zal 
een einde komen, omdat de Europese Unie één enkele juridische eenheid wordt; 

 e) de Europese instrumenten en de terminologie ervan zullen vereenvoudigd worden en het 
jargon zal vervangen worden door meer begrijpelijke termen (b.v. Europese verordeningen 
zullen Europese wetten worden genoemd en Europese richtlijnen worden Europese 
kaderwetten) door woorden te gebruiken die de realiteit beter beschrijven; 

 f) de nadruk op "eenheid in verscheidenheid", de verplichting om de gelijkheid van de 
lidstaten (schrapping) te eerbiedigen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun 
fundamentele politieke en grondwettelijke structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur, en op het beginsel van bevoegdheidstoedeling (schrapping), subsidiariteit en 
evenredigheid (schrapping); 

 g) de herkenbaarheid van de symbolen van de Unie zal de burgers meer bewust maken van de 
instellingen van de Unie en hun optreden; 

 h) een solidariteitsclausule tussen de lidstaten biedt de burgers vooruitzicht op steun uit alle 
delen van de Unie in het geval van een terreuraanslag, een natuurramp of een ramp 
veroorzaakt door menselijk optreden; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 119 
Paragraaf 2, inleidende formule 
 
2. is ingenomen met het feit dat de individuele rechten van de burgers worden versterkt en de 

waarden en doelstellingen in de grondwet worden gedefinieerd: 
 Or. de 
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Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 120 
Paragraaf 2, inleidende formule 
 
2. is ingenomen met het feit dat de ontwerp-Grondwet de burgers een scherpere 

taakomschrijving van de Unie en meer duidelijkheid verschaft over de aard en doelstellingen 
van de Unie en over de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten, en met name dat: 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 121 
Paragraaf 2, inleidende formule 
 
2. is ingenomen met het feit dat het ontwerp van grondwettelijk verdrag de burgers meer 

duidelijkheid verschaft over de aard en doelstellingen van de Unie en over de betrekkingen 
tussen de Unie en de lidstaten: 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon en Vincent Peillon 
 
Amendement 122 
Paragraaf 2, inleidende formule 
 
2. erkent dat de ontwerp-Grondwet de burgers enige duidelijkheid verschaft over de aard en 

doelstellingen van de Unie en over de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten: 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 123 
Paragraaf 2, letter a) 
 
a) het ingewikkelde pakket Europese Verdragen zal vervangen worden door één enkel document 

dat leesbaar is en waarin de doelstellingen van de Unie, haar bevoegdheden, haar 
beleidsinstrumenten en haar instellingen zijn uiteengezet; 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 124 
Paragraaf 2, letter a) 
 
a) het ingewikkelde pakket Europese Verdragen zal vervangen worden door één enkel document 

dat leesbaarder is en waarin de doelstellingen van de Unie, haar bevoegdheden en de 
beperkingen van deze bevoegdheden zijn uiteengezet en waarin het primaat van het 
Gemeenschapsrecht expliciet tot uiting komt; 

 Or. es 
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Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 125 
Paragraaf 2, letter a bis) (nieuw) 
 
a bis) het Handvest van de grondrechten als hoeksteen van het gemeenschappelijk 

waardenstelsel is volledig in de grondwet opgenomen en derhalve juridisch bindend, 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 126 
Paragraaf 2, letter b) 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud 
 
Amendement 127 
Paragraaf 2, letter b) 
 
b) er is nadruk gelegd op de tweeledige legitimiteit van de Unie als zijnde een unie van de staten 

en van de burgers met eerbiediging van de democratische grondregels die zijn gebaseerd op 
de aanvaarding van het beginsel dat de stem van de meerderheid geldt; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Riccardo Ventre 
 
Amendement 128 
Paragraaf 2, letter b) 
 
b) er is nadruk gelegd op de (schrapping) legitimiteit van de Unie als zijnde een unie van 

burgers, plaatselijke en regionale overheden, en staten (schrapping); 
 Or. it 

 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 129 
Paragraaf 2, letter b) 
 
b) de erkenning van de tweeledige legitimiteit van de Unie als (schrapping) een unie van staten 

en (schrapping) burgers verankert hun soevereine rechten in de Europese integratie; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 130 
Paragraaf 2, letter b bis) (nieuw) 
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b bis) de toegang van individuele personen tot het Hof van Justitie van de Unie in het kader 

van het Gemeenschapsrecht wordt verruimd, 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon en Vincent Peillon 
 
Amendement 131 
Paragraaf 2, letter c) 
 
c) de waarden en (schrapping) de beginselen die ten grondslag liggen aan haar optreden en haar 

betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven (schrapping); 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 132 
Paragraaf 2, letter c) 
 
c) de waarden en doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die ten grondslag liggen aan 

haar optreden en haar betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven in 
progressieve en aan de nieuwe sociale realiteit aangepaste bewoordingen en de 
beleidsmaatregelen van de Unie worden afgestemd op de behoeften van haar burgers; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 133 
Paragraaf 2, letter c) 
 
c) de waarden en doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die ten grondslag liggen aan 

haar optreden en haar betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven, zonder 
afbreuk te doen aan de fundamentele soevereiniteit van de lidstaten en zonder de 
historische en spirituele wortels van Europa te veronachtzamen, en de beleidsmaatregelen 
van de Unie worden afgestemd op de behoeften van haar burgers; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 134 
Paragraaf 2, letter c) 
 
c) de waarden en doelstellingen van de Unie, alsook de beginselen die ten grondslag liggen aan 

haar optreden en haar betrekkingen met de lidstaten worden duidelijk omschreven en zijn 
richtinggevend voor de beleidsmaatregelen van de Unie, de vooruitgang en de welvaart van 
de burgers; 

 Or. pt 
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 135 
Paragraaf 2, letter d) 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 136 
Paragraaf 2, letter d) 
 
d) de "Europese Gemeenschap" en de "Europese Unie", die elkaar op verwarrende wijze 

overlappen, zullen één enkele juridische eenheid en structuur worden door de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de Unie; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 137 
Paragraaf 2, letter d) 
 
d) de "Europese Gemeenschap" en de "Europese Unie", die elkaar op verwarrende wijze 

overlappen, zullen één enkele juridische eenheid en structuur worden, al geldt de 
communautaire methode niet voor alle besluiten; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 138 
Paragraaf 2, letter e) 
 
e) naast een nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen de staten en de Unie en een 

flexibeler en doeltreffender besluitvorming is sprake van meer duidelijkheid en samenhang 
van de rechtsbesluiten; verordeningen worden tot Europese wetten en richtlijnen tot 
Europese kaderwetten, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 139 
Paragraaf 2, letter e) 
 
e) de Europese instrumenten en de terminologie ervan zullen vereenvoudigd worden en zullen 

beter begrijpelijk worden voor gewone mensen; 
 Or. en 

 



 

PE 347.293v02-00-00 36/71 AM\546089NL.doc 

NL 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 140 
Paragraaf 2, letter e) 
 
e) de Europese instrumenten en de terminologie ervan zullen vereenvoudigd worden en het 

jargon zal vervangen worden door meer begrijpelijke termen (schrapping) die de realiteit 
beter beschrijven; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 141 
Paragraaf 2, letter f) 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber en Monica Frassoni 
 
Amendement 142 
Paragraaf 2, letter f) 
 
Schrappen. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 143 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) alle factoren die waarborgen dat de Unie nooit een gecentraliseerde, almachtige superstaat 

zal worden, o.a. 

 - de fundamentele gelijkheid van de lidstaten binnen de Unie en ten aanzien van hun 
deelname aan het besluitvormingsproces; 

 - de eerbiediging van hun identiteit, die besloten ligt in hun politieke en grondwettelijke 
structuren, waaronder die voor regionaal zelfbestuur; 

 - de beginselen van bevoegdheidstoedeling (dit houdt in dat de Unie alleen die 
bevoegdheden heeft die de lidstaten haar toedelen), subsidiariteit (dit houdt in dat de Unie 
op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts optreedt wanneer 
een doelstelling niet beter op een lager niveau kan worden verwezenlijkt door de lidstaten, 
de regio's of lokale overheden) en evenredigheid (dit houdt in dat het optreden van de Unie 
in vorm en inhoud niet verder gaat dan wat nodig is om de specifieke doelstellingen van het 
Verdrag te verwezenlijken); 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 144 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) de verdeling van de bevoegdheden tussen de staten en de Unie verloopt volgens de 

beginselen van evenredigheid en van subsidiariteit en dit garandeert "eenheid in 
verscheidenheid" van de Europese staten en volkeren; bovendien zorgt de Grondwet voor 
gelijkheid tussen de staten daar zij een krachtiger normatieve waarde vastlegt voor de 
politieke besluitvorming, 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 145 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) zo sterk de nadruk wordt gelegd op decentralisering die besloten ligt in het thema "eenheid 

in verscheidenheid", de verplichting om de gelijkheid van de lidstaten voor de Grondwet te 
eerbiedigen, alsmede hun nationale identiteit en binnenlandse grondwettelijke structuren, de 
toewijzing van bevoegdheden door de lidstaten aan de Unie, de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, en de centrale rol van de lidstaten in de besluitvorming van de Unie 
(schrapping); 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 146 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) de nadruk op "eenheid in verscheidenheid", de verplichting om de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Grondwet te eerbiedigen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun 
fundamentele politieke en grondwettelijke structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur, het beginsel van bevoegdheidstoedeling (volgens hetwelk de Unie alleen die 
bevoegdheden uitoefent die de lidstaten haar toedelen), subsidiariteit, evenredigheid, en de 
deelneming van de lidstaten aan de besluitvorming van de Unie, met name haar centrale rol 
in geval van grondwetswijzigingen met bevoegdheidsverschuivingen ten gunste van de Unie 
waarborgen dat de Unie nooit een gecentraliseerde almachtige "superstaat" zal worden; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud 
 
Amendement 147 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) de nadruk op "eenheid in verscheidenheid", de verplichting om de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Grondwet te eerbiedigen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun 
fundamentele politieke en grondwettelijke structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur, het beginsel van bevoegdheidstoedeling (volgens hetwelk de Unie alleen die 
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bevoegdheden uitoefent die de lidstaten haar toedelen), subsidiariteit, evenredigheid, en de 
deelneming van de lidstaten aan de besluitvorming van de Unie, waarbij ervoor gezorgd moet 
worden dat de algemeen erkende en aanvaarde rechtsregels passend zijn en goed worden 
uitgevoerd; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 148 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) het biedt de waarborg dat de Europese Unie nooit een gecentraliseerde, almachtige 

"superstaat" zal worden door de nadruk op "eenheid in verscheidenheid" en de verplichting 
om de gelijkheid van de lidstaten en hun nationale identiteit te eerbiedigen, alsmede door 
middel van de beginselen van bevoegdheidstoedeling (volgens hetwelk de Unie alleen die 
bevoegdheden uitoefent die de lidstaten haar toedelen), subsidiariteit en evenredigheid, en de 
deelneming van de lidstaten aan de besluitvorming van de Unie (schrapping); 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 149 
Paragraaf 2, letter f) 
 
f) de nadruk op "eenheid in verscheidenheid", de verplichting om de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Grondwet te eerbiedigen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun 
fundamentele politieke en grondwettelijke structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur, het beginsel van bevoegdheidstoedeling (volgens hetwelk de Unie alleen die 
bevoegdheden uitoefent die de lidstaten haar toedelen), subsidiariteit, evenredigheid, en de 
deelneming van de lidstaten aan de besluitvorming van de Unie, waarborgen dat de Unie 
nooit een gecentraliseerde almachtige "superstaat" zal worden, maar zich in federale richting 
zal ontwikkelen waarbij de realiteit van de nationale staten en hun politieke structuur wordt 
gecombineerd met het bestaan van een Europees belang en een Europees burgerschap; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 150 
Paragraaf 2, letter g) 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 151 
Paragraaf 2, letter g) 
 
g) de opname van de symbolen van de Unie in de grondwet zal de burgers meer bewust maken 

van de instellingen van de Unie en hun optreden; 
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 Or. de 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 152 
Paragraaf 2, letter g) 
 
g) de herkenbaarheid van de symbolen van de Unie zal (schrapping) de instellingen van de Unie 

en hun optreden sterker onder de aandacht brengen; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 153 
Paragraaf 2, letter h) 
 
h) een solidariteitsclausule tussen de lidstaten (die beter zou kunnen worden uitgebreid, zodat 

ook aanvallen op lidstaten en de bescherming van de territoriale integriteit van de lidstaten 
hieronder vallen) biedt de burgers vooruitzicht op steun uit alle delen van de Unie in het 
geval van een terreuraanslag, een natuurramp of een ramp veroorzaakt door menselijk 
optreden; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud 
 
Amendement 154 
Paragraaf 2, letter h) 
 
h) een solidariteitsclausule tussen de lidstaten biedt de burgers vooruitzicht op 

ongedifferentieerde steun uit alle delen van de Unie in het geval van een terreuraanslag, een 
natuurramp of een ramp veroorzaakt door menselijk optreden; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 155 
Paragraaf 2, letter h bis) (nieuw) 
 
h bis) het beginsel, de doelstelling en het beleid inzake economische, sociale en territoriale 

samenhang wordt opnieuw bevestigd - hetgeen van bijzonder belang is in een 
uitgebreide Europese Unie - zodat verdere inzet van voldoende middelen wordt 
gewaarborgd om samenhang in en tussen de lidstaten te verwezenlijken en te 
consolideren, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 156 
Paragraaf 2, letter h bis) (nieuw) 
 



 

PE 347.293v02-00-00 40/71 AM\546089NL.doc 

NL 

h bis) de versterking van het Europees Parlement en het betrekken van de nationale 
parlementen bij de beleidsbepaling; 

 Or. en 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 157 
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
 
2 bis. betreurt het dat het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet de volledige 

verwerkelijking van het sociale Europa onmogelijk maakt; betreurt ook dat dit Verdrag 
een beletsel vormt om sociale normen vast te stellen, met name een Europees 
minimumloon; onderstreept dat deze elementen van cruciaal belang zijn om te zorgen 
dat de burgers volledig achter het Europese integratieproces staan; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 158 
Titel boven paragraaf 3 
 
Het vermogen tot optreden van de Unie en de versterking van haar rol in de wereld 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 159 
Titel boven paragraaf 3 
 
Een flexibeler en doelmatiger besluitvorming 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 160 
Titel boven paragraaf 3 
 
Flexibeler en doelmatiger besluiten 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 161 
Titel boven paragraaf 3 
 
Meer efficiency voor de Europese Unie 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
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Amendement 162 
Titel boven paragraaf 3 
 
Grotere efficiency en doeltreffendheid van de Unie 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira en Benoît Hamon 
 
Amendement 163 
Paragraaf 3, inleidende formule 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 164 
Paragraaf 3, inleidende formule 
 
3. verwelkomt het feit dat de instellingen van de Unie, wanneer het grondwettelijk verdrag in 

werking zal zijn getreden, hun taken efficiënter zullen kunnen uitvoeren dank zij de volgende 
verbeteringen: 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 165 
Paragraaf 3, inleidende formule 
 
3. verwelkomt het feit dat de instellingen van de Unie, wanneer de Grondwet in werking zal zijn 

getreden, hun taken efficiënter en doeltreffender zullen kunnen uitvoeren dank zij de 
volgende verbeteringen: 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 166 
Paragraaf 3 
(Paragraaf 3 wordt paragraaf 5) 
 
3. is van oordeel dat de instellingen van de Unie, wanneer de Grondwet in werking zal zijn 

getreden, hun taken efficiënter zullen kunnen uitvoeren, en wel om de volgende redenen: 

 a) het aantal onderwerpen waarover de regeringen in het kader van de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen zullen besluiten in plaats van met 
eenparigheid van stemmen, wordt uitgebreid, hetgeen absoluut noodzakelijk is om de 
Unie van 25 staten in staat te stellen te functioneren zonder door veto's geblokkeerd te 
worden, 

 b) er wordt een figuur gecreëerd van Europese "minister van Buitenlandse Zaken", die de 



 

PE 347.293v02-00-00 42/71 AM\546089NL.doc 

NL 

spreekbuis van de Europese Unie op het wereldtoneel is en het buitenlands beleid van de 
Unie voert, die tegelijkertijd vice-voorzitter van de Europese Commissie is en benoemd 
wordt door de regeringen in het kader van de Raad, en die als lid van de Commissie 
verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement, 

 c) de Europese Unie zal over meer gemeenschappelijke instrumenten op het gebied van het 
defensiebeleid kunnen beschikken, 

 d) de Europese Raad krijgt een stabieler voorzitterschap met een tweeënhalfjarig mandaat 
dat bij toerbeurt door alle 25 lidstaten wordt vervuld, in plaats van het huidige 
zesmaandelijkse voorzitterschap, 

 e) de Europese Unie krijgt rechtspersoonlijkheid, die thans alleen aan de Europese 
Gemeenschap is toegekend, en zal dus in staat zijn om in het kader van de internationale 
betrekkingen op te treden en om partij te zijn bij internationale overeenkomsten, 

 f) de Europese Commissie zal niet langer  uit één commissaris per lidstaat bestaan en haar 
leden worden tot 20 beperkt, 

 g) het aantal wetgevingsinstrumenten van de Europese Unie en de procedures voor de 
goedkeuring van wetgeving worden verminderd; het onderscheid tussen wetgevende en 
uitvoerende instrumenten wordt duidelijker, 

 h) het optreden van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken wordt 
doeltreffender dankzij de uitbreiding van de wetgevingsprocedure tot deze gehele sector, 
met volledige inschakeling van het Europees Parlement, alsmede dankzij de 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad, waardoor een echte 
"Rechtsunie" kan worden geschapen, 

 i) het immigratie- en asielbeleid  wordt een volwaardig beleid van de Europese Unie met 
behulp waarvan ook maatregelen tot integratie van de onderdanen van derde landen 
kunnen worden bevorderd en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen 
de lidstaten kan worden gewaarborgd, dank zij de opneming van specifieke bepalingen 
in de Grondwet, 

 j) voor groepen van staten wordt de mogelijkheid  geschapen om op bepaalde 
beleidsgebieden nauwer samen te werken, wanneer niet alle lidstaten bereid zijn zulks te 
doen;  

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 167 
Paragraaf 3 
 
3. verwelkomt het feit dat de instellingen van de Unie met de inwerkingtreding van de 

Grondwet (schrapping) hun taken efficiënter zullen kunnen uitvoeren dank zij de volgende 
verbeteringen: 

 a) de besluitvorming in de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal 
aanzienlijk worden uitgebreid ten opzichte van de besluitvorming met eenparigheid van 
stemmen, hetgeen van fundamenteel belang is om blokkering in een Unie met 25 of meer 
staten te voorkomen, 
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 b) de Europese Raad krijgt een tweeënhalfjarig voorzitterschap in plaats van het 
zesmaandelijkse voorzitterschap bij toerbeurt, 

 c) het aantal Commissieleden zal worden verminderd, 

 d) de nieuwe Europese (schrapping) minister van Buitenlandse Zaken zal namens de Unie 
kunnen spreken over onderwerpen waarover zij een gemeenschappelijk standpunt heeft, 

 e) de Unie krijgt (schrapping) rechtspersoonlijkheid, waardoor zij beter in staat zal zijn om in 
het kader van internationale betrekkingen op te treden en om partij te zijn bij internationale 
overeenkomsten, 

 f) het vermogen van de Unie om gemeenschappelijke structuren op het gebied van het 
veiligheids- en defensiebeleid op te zetten zal worden versterkt, zodat de Unie een grotere 
rol kan spelen bij het bevorderen van de vrede in de wereld, 

 g) het aantal wetgevingsinstrumenten van de Europese Unie en de procedures voor de 
goedkeuring van wetgeving zullen worden verminderd; het onderscheid tussen wetgevende 
en uitvoerende instrumenten wordt duidelijker, 

 h) voor het optreden van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn 
efficiëntere procedures voorzien, hetgeen concrete vorderingen in het vooruitzicht stelt met 
betrekking tot de veiligheids- en immigratievraagstukken, 

 i) voor een aantal andere zaken zal het gemakkelijker worden om de succesvolle 
communautaire methode toe te passen, zodra daartoe de gemeenschappelijke politieke wil 
aanwezig is, 

 j) er zal meer ruimte zijn voor flexibele regelingen wanneer niet alle lidstaten bereid of in 
staat zijn om bepaalde beleidsmaatregelen tegelijkertijd voort te zetten; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira en Benoît Hamon 
 
Amendement 168 
Paragraaf 3, letter a) 
 
a) de besluitvorming in de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal aanzienlijk 

worden uitgebreid ten opzichte van de besluitvorming met eenparigheid van stemmen, 
hetgeen van fundamenteel belang is om blokkering in een Unie met 25 of meer staten te 
voorkomen; uit het feit dat over sociale en fiscale kwesties nog steeds niet met 
gekwalificeerde meerderheid wordt besloten blijkt dat de wil ontbreekt om vooruit te gaan 
op gebieden die toch van wezenlijk belang zijn voor de cohesie en de welvaart van de Unie; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 169 
Paragraaf 3, letter a) 
 
a) de besluitvorming in de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal aanzienlijk 

worden uitgebreid ten opzichte van de besluitvorming met eenparigheid van stemmen, 
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hetgeen van fundamenteel belang is om blokkering in een Unie met 25 of meer staten te 
voorkomen, waarbij het binomium verdieping/uitbreiding werkelijkheid wordt; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 170 
Paragraaf 3, letter a bis) (nieuw) 
 
a bis) betreurt het dat het Grondwetverdrag geen enkele vooruitgang op fiscaal gebied 

mogelijk maakt en dat de unanimiteitsregel gehandhaafd blijft, ook voor de bestrijding 
van belastingfraude, anders dan door de Conventie was voorgesteld; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 171 
Paragraaf 3, letter b) 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 172 
Paragraaf 3, letter b) 
 
b) de Europese Raad krijgt een tweeënhalfjarig voorzitterschap in plaats van het zesmaandelijkse 

voorzitterschap bij toerbeurt, waardoor een betere beleidscontinuïteit wordt gewaarborgd; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Reinhard Rack 
 
Amendement 173 
Paragraaf 3, letter c) 
 
Schrappen. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 174 
Paragraaf 3, letter c) 
 
c) het aantal Commissieleden zal worden verminderd, waarbij de lidstaten op voet van 

gelijkheid rouleren; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
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Amendement 175 
Paragraaf 3, letter c) 
 
c) het aantal Commissieleden zal worden verminderd om de Commissie slagvaardiger te 

maken; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Joachim Wuermeling 
 
Amendement 176 
Paragraaf 3, letter c) 
 
Niet van toepassing op de Nederlandse tekst. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 177 
Paragraaf 3, letter c) 
 
c) het aantal Commissieleden zal met ingang van 2014 worden verminderd; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 178 
Paragraaf 3, letter d) 
 
d) er komt door samensmelting van de twee functies die nu tot overlapping en verwarring 

kunnen leiden, een minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie die namens de 
Unie kan spreken over onderwerpen waarover de Unie een gemeenschappelijk standpunt 
heeft, hetgeen samen met de toekenning van rechtspersoonlijkheid de zichtbaarheid van de 
Unie als speler op het wereldtoneel in hoge mate zal vergroten; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 179 
Paragraaf 3, letter d) 
 
d) de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de functie van commissaris voor externe 
betrekkingen - die tot overlapping en verwarring leiden - zullen worden samengesmolten tot 
één enkele Europese "Minister van Buitenlandse Zaken", die namens de Unie zal spreken 
over onderwerpen waarover de Unie een gemeenschappelijk standpunt heeft, zodat wordt 
bijgedragen aan de configuratie van de EU als een belangrijke algemene machtsfactor die 
in internationaal verband kan optreden ter verwezenlijking van de in de grondwet 
neergelegde doelstellingen zoals handhaving van de vrede, voorkoming van conflicten en 
versterking van de veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de 
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Verenigde Naties, bevordering van ontwikkeling en uitroeiing van armoede en bevordering 
van een systeem dat is gebaseerd op multilaterale samenwerking; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 180 
Paragraaf 3, letter d) 
 
d) het scheppen van de functie van minister van Buitenlandse Zaken van de EU, die namens de 

Unie zal spreken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, 
vice-voorzitter van de Commissie wordt, de vergaderingen van de Raad van ministers van 
Buitenlandse Zaken zal voorzitten en leiding geeft aan de nieuwe gezamenlijke 
administratie van de Commissie en de Raad; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 181 
Paragraaf 3, letter d) 
 
d) de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de functie van commissaris voor externe 
betrekkingen - die tot overlapping en verwarring leiden - zullen worden samengesmolten tot 
één enkele Europese "Minister van Buitenlandse Zaken", die namens de Unie zal spreken 
over onderwerpen waarover de Unie een gemeenschappelijk standpunt heeft en die bij de 
vervulling van zijn taken op een Europese buitenlandse dienst kan rekenen; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 182 
Paragraaf 3, letter e) 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 183 
Paragraaf 3, letter e) 
 
e) de Unie krijgt - evenals de Europese Gemeenschap voorheen - rechtspersoonlijkheid, 

waardoor zij beter in staat zal zijn om in het kader van internationale betrekkingen op te 
treden en om partij te zijn bij internationale overeenkomsten, aldus bijdragend tot 
multilateralisme en een nieuwe wereldorde; 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
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Amendement 184 
Paragraaf 3, letter e bis) (nieuw) 
 
e bis) het externe optreden van de Unie als geheel wordt via de grondwet expliciet 

onderworpen aan het gebod om de vrede en het volkerenrecht in stand te houden, 
 Or. de 

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 185 
Paragraaf 3, letter g) 
 
Schrappen. 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 186 
Paragraaf 3, letter h) 
 
h) voor het optreden van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn 

efficiëntere procedures voorzien, hetgeen concrete vorderingen in het vooruitzicht stelt met 
betrekking tot de rechtvaardigheids-, veiligheids- en immigratievraagstukken; 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 187 
Paragraaf 3, letter i) 
 
i) voor een aantal andere zaken zal het besluit om de (schrapping) communautaire methode toe 

te passen, worden vergemakkelijkt; 
 Or. pt 

 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 188 
Paragraaf 3, letter j) 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira en Benoît Hamon 
 
Amendement 189 
Paragraaf 3, letter j) 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
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Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira en Benoît Hamon 
 
Amendement 190 
Paragraaf 3, letter j bis) (nieuw) 
 
j bis) nauwere samenwerking, waarvan de doelmatigheid in het licht van de strikte bepalingen 

betreffende de tenuitvoerlegging ervan is te zien (de Commissie kan haar verhinderen en 
de Raad besluit in laatste instantie), en reële voordelen voor de integratie van Europa; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 191 
Paragraaf 3, letter j bis) (nieuw) 
 
j bis) het gebied waarop Raad en Europees Parlement gezamenlijk beslissen, wordt 

uitgebreid, waardoor de democratie wordt versterkt; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira en Benoît Hamon 
 
Amendement 192 
Paragraaf 3 bis – inleidende formule (nieuw) 
 
3 bis. stelt vast dat het ontwerp-Grondwetsverdrag bepaalde verbeteringen bevat die de 

instellingen van de Unie in staat stellen hun taken efficiënter te vervullen, verbeteringen 
die evenwel genuanceerd moeten worden: 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, Adamos Adamou, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent 
Peillon 
 
Amendement 193 
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
 
3 bis. betreurt het dat de diensten van algemeen belang nog steeds worden onderworpen aan 

het algemene mededingingsrecht; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, Adamos Adamou, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent 
Peillon 
 
Amendement 194 
Paragraaf 3 ter (nieuw) 
 
3 ter. betreurt het dat de procedures voor herziening van het Verdrag tot vaststelling van een 
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Grondwet voor Europa dezelfde zijn als in de vorige Verdragen (van Nice, Amsterdam, 
enz.); betreurt in het bijzonder dat herziening van het intern beleid en optreden van de 
Unie pas mogelijk is na een unaniem besluit van de Europese Raad en na ratificatie 
door elke lidstaat; dit betekent dat het vrijwel onmogelijk zal zijn het beleid van de 
Europese Unie te wijzigen, met name om tot meer sociale en fiscale harmonisatie te 
komen; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 195 
Titel boven paragraaf 4 
 
Meer rechten van de burger en democratie 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 196 
Titel boven paragraaf 4 
 
Meer democratische rekenschap en rechten van de burger 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Joachim Wuermeling 
 
Amendement 197 
Titel boven paragraaf 4 
 
Verbetering met betrekking tot de versterkte democratische legitimatie 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 198 
Titel boven paragraaf 4 
 
Democratie van hogere kwaliteit 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 199 
Titel boven paragraaf 4 
 
Europese democratie 

 Or. de 
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Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 200 
Paragraaf 4 
(Samenvoeging van paragraaf 4 en paragraaf 5, te beginnen met 5 a) en 5 b) en 5 d), zoals 
gewijzigd, schrapping van 5 c) en vervolgens 4 a) tot i), zoals gewijzigd) 
 
4. is verheugd over het feit dat de individuele rechten van de burgers versterkt zullen worden 

en de burgers een grotere controle zullen hebben over het optreden van de (schrapping) Unie 
omdat er meer democratische rekenschap moet worden afgelegd, (schrapping) dank zij de 
volgende verbeteringen: 

 a) de opneming van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de 
Grondwet, hetgeen inhoudt dat alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen 
die worden genomen door de EU-instellingen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, 
moeten stroken met deze normen, 

 b) het Europese burgerinitiatief en andere nieuwe bepalingen die de participatie van 
burgers en representatieve organisaties in de besluitvorming van de Unie zullen 
bevorderen, 

 c) de burgers krijgen individueel meer mogelijkheden om hun rechten bij de Europese 
rechtbanken te verdedigen, 

 d) de aanneming van alle EU-wetgeving zal afhankelijk worden gesteld van een onderzoek 
vooraf door de nationale parlementen en, een paar uitzonderingen daargelaten, van de 
tweevoudige goedkeuring door zowel de nationale regeringen (in het kader van de Raad van 
de Europese Unie) als het rechtstreeks gekozen Europees Parlement; deze mate van 
parlementaire controle bestaat in geen enkele andere vergelijkbare structuur, 

 e) de nationale parlementen zullen alle voorstellen van de Europese Unie tijdig genoeg 
ontvangen om deze vóór de bijeenkomsten van de Raad met hun ministers te kunnen 
bespreken en zij krijgen ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen wetsontwerpen indien 
zij van mening zijn dat deze afbreuk doen aan hun eigen rechten, 

 f) het Europees Parlement zal op voet van gelijkheid met de Raad beslissen over het grootste 
deel van de EU-wetgeving, 

 g) de voorzitter van de Commissie zal door het Europees Parlement worden gekozen, 
waardoor een verband wordt gelegd met de resultaten van de Europese verkiezingen, 

 h) de minister van Buitenlandse Zaken, die door de Europese Raad wordt benoemd in 
overeenstemming met de voorzitter van de Commissie, zal aan het Europees Parlement en de 
Europese Raad verantwoording afleggen, 

 i) (schrapping) het Europees Parlement zal in het kader van een nieuwe procedure volledige 
budgettaire bevoegdheden verkrijgen, zodat een aanzienlijk deel van de begroting, de zgn. 
"verplichte uitgaven", niet langer onttrokken zal zijn aan de democratische controle van het 
Europees Parlement, 

 j) de uitoefening van gedelegeerde wetgevingsbevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden 
door de Commissie zal onderworpen worden aan een nieuw systeem van gezamenlijk toezicht 
door het Europees Parlement en de Raad, waardoor elk van beide instellingen besluiten van 
de Commissie kunnen tegenhouden wanneer zij het er niet mee eens zijn, 
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 k) de Raad zal in het openbaar vergaderen wanneer er over wetgeving beraadslaagd wordt, 

 l) het Europees Parlement krijgt, wat de toekomstige wijzigingen van de Grondwet betreft, de 
bevoegdheid voorstellen in te dienen; elk wijzigingsvoorstel moet aan een Conventie worden 
voorgelegd, tenzij het Parlement zulks niet nodig acht; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 201 
Paragraaf 4 
(Paragraaf 4 wordt paragraaf 3) 
 
4. is van mening dat de burgers dankzij een duidelijker democratische verantwoordingsplicht 

van de instellingen een grotere controle zullen hebben over de activiteiten van de Europese 
Unie, met name om de volgende redenen: 

a) de nationale parlementen en de plaatselijke en regionale overheden - via het Comité van 
de regio's - zullen alle wetsvoorstellen van de Europese Unie tijdig genoeg  ontvangen om 
deze vóór de bijeenkomsten van de Raad met hun ministers te kunnen bespreken, zij zullen 
deze wetsvoorstellen van te voren  kunnen controleren, en zij krijgen (schrapping) het recht 
om bezwaar aan te tekenen tegen wetsontwerpen indien zij van mening zijn dat deze niet 
onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen, 

b) elke wet van de Europese Unie, enkele uitzonderingen daargelaten, zal moeten worden 
goedgekeurd door zowel de nationale regeringen (in het kader van de Raad van de Europese 
Unie) als het rechtstreeks door de burgers gekozen Europees Parlement; deze mate van 
parlementaire controle bestaat in geen enkele andere supranationale organisatie, 

c) het Europees Parlement  zal op voet van gelijkheid met de Raad beslissen over het grootste 
deel van de EU-wetgeving, 

d) de voorzitter van de Commissie zal door het Europees Parlement worden gekozen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de uitslag van de Europese verkiezingen en dus met de 
politieke keuze van de meerderheid van de burgers van de Europese Unie, 

e) de Minister van Buitenlandse Zaken, die door de Europese Raad in overeenstemming met 
de voorzitter van de Commissie wordt benoemd, zal aan het Europees Parlement, d.w.z. aan 
de burgers, en aan de Europese Raad, d.w.z. aan de regeringen, verantwoording afleggen, 

f) het Europees Parlement zal samen met de Raad kunnen beslissen over alle uitgaven van 
de Europese Unie (en niet alleen een deel van deze uitgaven, de zgn. "niet-verplichte 
uitgaven", zoals thans het geval is), die dus onder volledige democratische controle zullen 
komen te vallen, 

g) (schrappen) 
h) de Raad zal in het openbaar vergaderen wanneer er over wetgeving beraadslaagd  en 
gestemd wordt, 

i) ook het Europees Parlement zal voorstellen kunnen indienen voor toekomstige 
wijzigingen van de Grondwet, die aan een Conventie worden voorgelegd welke bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement, van de nationale parlementen, van de 
regeringen en van de Europese Commissie, zulks in navolging van de conventies die met 
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succes het Handvest van de grondrechten en het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa hebben opgesteld; 

 Or. it 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie en Vincent Peillon 
 
Amendement 202 
Paragraaf 4 
 
4. is van mening dat de volgende wijzigingen maar weinig zullen bijdragen tot meer 

democratische zeggenschap van de burgers over het optreden van de Unie; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 203 
Paragraaf 4, inleidende formule 
(Bij aanneming van dit amendement komt paragraaf 5 te vervallen, samen met kopje "Betere 
burgerrechten") 
 
4. is verheugd over het feit dat de burgers een grotere controle zullen hebben over het optreden 

van de Europese Unie omdat er meer democratische rekenschap moet  worden afgelegd en 
juicht toe dat de individuele rechten van de burgers versterkt zullen worden, met name dank 
zij de volgende verbeteringen: 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 204 
Paragraaf 4, letter a) 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon en Vincent Peillon 
 
Amendement 205 
Paragraaf 4, letter a) 
 
a) de aanneming van alle EU-wetgeving zal afhankelijk worden gesteld van een onderzoek 

vooraf door de nationale parlementen en, hoewel er vele uitzonderingen blijven bestaan, van 
de tweevoudige goedkeuring door zowel de nationale regeringen (in het kader van de Raad 
van de Europese Unie) als het rechtstreeks gekozen Europees Parlement; deze mate van 
parlementaire controle bestaat in geen enkele andere vergelijkbare structuur; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
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Amendement 206 
Paragraaf 4, letter a) 
 
a) de aanneming van alle EU-wetgeving zal afhankelijk worden gesteld van een onderzoek 

vooraf door de nationale parlementen en, een paar uitzonderingen daargelaten, van de 
tweevoudige goedkeuring door zowel de nationale regeringen (in het kader van de Raad van 
de Europese Unie) als het rechtstreeks gekozen Europees Parlement; deze mate van 
parlementaire controle bestaat in geen enkele andere supranationale structuur; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 207 
Paragraaf 4, letter b) 
 
b) de nationale parlementen zullen alle voorstellen van de Europese Unie tijdig genoeg 

ontvangen om deze vóór de goedkeuring ervan te kunnen bespreken en zij krijgen ook het 
recht om bezwaar aan te tekenen tegen wetsontwerpen indien zij van mening zijn dat deze 
niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 208 
Paragraaf 4, letter b bis) (nieuw) 
 
b bis) het belang wordt onderstreept van de regionale en plaatselijke realiteit van de 

Europese Unie, via consolidatie van de bepalingen die deelname van de regio's aan de 
delegaties van elke lidstaat in de Raad mogelijk maken alsook de sterke nadruk in het 
protocol betreffende het subsidiariteitsbeginsel op de regionale dimensie bij de 
toepassing van dit beginsel, de versterking van het Comité van de regio's en het accent 
op de inachtneming van de rijke culturele en taalkundige diversiteit in Europa, 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon en Vincent Peillon 
 
Amendement 209 
Paragraaf 4, letter c) 
 
c) het Europees Parlement zal op voet van gelijkheid met de Raad beslissen over een groot deel 

van de EU-wetgeving; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Joachim Wuermeling 
 
Amendement 210 
Paragraaf 4, letter c) 
 
c) het Europees Parlement zal als regel op voet van gelijkheid met de Raad beslissen over 
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(schrapping) de EU-wetgeving; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 211 
Paragraaf 4, letter c) 
 
(Letter c) komt op de plaats van paragraaf 4, letter a)) 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 212 
Paragraaf 4, letter c bis) (nieuw) 
(Paragraaf 4, letter c) moet paragraaf 4, letter a) worden) (Paragraaf 4, letter h) moet 
paragraaf 4, letter b) worden) 
 
c bis) door de invoering van een Europees burgerinitiatief wordt een direct democratisch 

instrument in de grondwet verankerd dat de burgers in staat stelt wensen met 
betrekking tot Europese wetten kenbaar te maken, 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Pervenche Berès 
 
Amendement 213 
Paragraaf 4, letter d) 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 214 
Paragraaf 4, letter d) 
 
d) de voorzitter van de Commissie zal door het Europees Parlement worden gekozen waarbij 

een verband wordt gelegd met de resultaten van de Europese verkiezingen; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 215 
Paragraaf 4, letter e) 
 
Niet van toepassing op de Nederlandse tekst. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff en Ignasi Guardans Cambó 
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Amendement 216 
Paragraaf 4, letter f) 
 
f) een nieuwe begrotingsprocedure houdt in dat alle EU-uitgaven zonder uitzondering door 

zowel de Raad als het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd, zodat alle uitgaven 
aan een volledige democratische controle zullen worden onderworpen; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 217 
Paragraaf 4, letter f) 
 
f) een nieuwe begrotingsprocedure zal de goedkeuring van alle EU-uitgaven vereisen door 

zowel de Raad als het Europees Parlement, zodat een aanzienlijk deel van deze uitgaven, de 
zgn. "verplichte uitgaven", niet langer af zullen hangen van unilaterale besluiten van de Raad, 
maar onder volledige democratische controle door het Europees Parlement zullen komen te 
vallen; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 218 
Paragraaf 4, letter g) 
 
g) de uitoefening van gedelegeerde wetgevingsbevoegdheden (schrapping) door de Commissie 

zal onderworpen worden aan een (schrapping) systeem van gezamenlijk toezicht door het 
Europees Parlement en de Raad, waardoor elk van beide instellingen besluiten van de 
Commissie kunnen tegenhouden wanneer zij het er niet mee eens zijn; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 219 
Paragraaf 4, letter h) 
 
h) de Raad zal in zijn hoedanigheid van wetgever in het openbaar vergaderen (schrapping); 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Joachim Wuermeling 
 
Amendement 220 
Paragraaf 4, letter i bis) (nieuw) 
 
i bis) de Commissie kan verzoeken van het Europees Parlement om wetsvoorstellen in te 

dienen niet langer negeren, maar moet daartoe een formeel besluit nemen, 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 



 

PE 347.293v02-00-00 56/71 AM\546089NL.doc 

NL 

Amendement 221 
Paragraaf 4, letters i bis), i ter), i quater) en i quinquies) (nieuw) 
(De letters a, b, c en d van paragraaf 5 invoegen) 
 
i bis) alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die worden genomen door de 

EU-instellingen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, moeten stroken met de 
grondrechten die in de ontwerp-Grondwet zijn neergelegd, met dien verstande dat de 
rechtsregels van de lidstaten hierdoor niet worden aangetast; 

 
i ter) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers en representatieve organisaties in 

de besluitvorming van de Unie bevorderen; 
 
i quater) de burgers krijgen de mogelijkheid voorstellen in te dienen wanneer zij van mening 

zijn dat er voor de uitvoering van de grondwet een rechtsbesluit van de Unie vereist 
is; 

 
i quinquies) de burgers krijgen individueel meer mogelijkheden om hun rechten bij de 

Europese rechtbanken te verdedigen 
 
(Bij aanneming van dit amendement komt paragraaf 5 te vervallen, samen met kopje "Betere 
burgerrechten") 

 Or. nl 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 222 
Paragraaf 4, letter i bis) (nieuw) 
(alinea overgenomen uit paragraaf 5, letter a)) 
 
i bis) alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die worden genomen door de 

EU-instellingen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, moeten stroken met de 
grondrechten die in de ontwerp-Grondwet zijn neergelegd; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 223 
Paragraaf 4, letter i ter) (nieuw) 
(alinea overgenomen uit paragraaf 5, letter b)) 
 
i ter) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers en representatieve organisaties in 

de besluitvorming van de Unie bevorderen; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 224 
Paragraaf 4, letter i quater) (nieuw) 
(alinea overgenomen uit paragraaf 5, letter c)) 



 

AM\546089NL.doc 57/71 PE 347.293v02-00-00 

 NL 

 
i quater) de burgers krijgen de mogelijkheid voorstellen in te dienen wanneer zij van mening 

zijn dat er voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit van de Unie vereist 
is; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 225 
Paragraaf 4, letter i quinquies) (nieuw) 
(alinea overgenomen uit paragraaf 5, letter d)) 
 
i quinquies) de burgers krijgen individueel meer mogelijkheden om hun rechten bij de 

Europese rechtbanken te verdedigen; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud 
 
Amendement 226 
Paragraaf 4, letter i bis (nieuw) 
 
i bis) ten aanzien van de mogelijkheid van herziening van de Grondwet oefenen de burgers ten 

volle hun recht van petitie op de hun toegestane voorwaarden uit om hun voorstel in te 
dienen; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 227 
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
 
4 bis. betreurt het dat de juridische en politieke reikwijdte van het Handvest van de 

grondrechten van de Unie is beknot; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 228 
Titel boven paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 229 
Titel boven paragraaf 5 
 
Een Handvest van de grondrechten met bindende rechtskracht 
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 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Johannes Voggenhuber 
 
Amendement 230 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 231 
Paragraaf 5 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Alexander Stubb 
 
Amendement 232 
Paragraaf 5, inleidende formule 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex 
en Béatrice Patrie 
 
Amendement 233 
Paragraaf 5, inleidende formule 
 
5. stelt vast dat de individuele rechten van de burgers niet voldoende zijn versterkt, met name 

om de volgende redenen: 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 234 
Paragraaf 5 
(Paragraaf 5 wordt paragraaf 2) 
 
Vorderingen op het gebied van de burgerrechten en de democratische verantwoording  
 
5. is van oordeel dat de grondrechten van de burgers beter beschermd worden door: 
  
 a) de opneming van het Handvest van de grondrechten, die door de instellingen en 

organen van de Europese Unie, alsmede door de lidstaten van de Europese Unie altijd 
moeten worden nageleefd bij de toepassing van het communautair recht, met inachtneming 
van de rechtsstelsels van de lidstaten;  
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 b) de institutionele erkenning van de rol van de sociale partners en de sociale dialoog, 

alsmede de rol van de verenigingen en het maatschappelijk middenveld, hetgeen de 
participatie van de burgers en de representatieve organisaties in de besluitvorming van de 
Unie zal waarborgen; 

  
 c) de schepping van de mogelijkheid dat één miljoen burgers van de Europese Unie de 

Commissie kunnen verzoeken om wetsvoorstellen in te dienen die huns inziens nodig zijn 
om de Grondwet ten uitvoer te leggen; 

 
 d) de uitbreiding van de mogelijkheid - ook voor individuele burgers en niet alleen voor 

de lidstaten of rechtspersonen - om bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen een beroep in te stellen tegen rechtshandelingen van de Europese 
instellingen die hun grondrechten aantasten; 

   
 d bis) de opneming van een solidariteitsclausule krachtens welke de lidstaten zich ertoe 

verplichten samen te werken met het oog op de bescherming van de veiligheid en steun aan 
de burgers in het geval van een terreuraanslag, een natuurramp of een ramp veroorzaakt 
door menselijk optreden; 

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou 
 
Amendement 235 
Paragraaf 5 
 
5. juicht toe dat de individuele rechten van de burgers en daarmee de gehele sociale dimensie 

van de Unie versterkt zullen worden dank zij de volgende verbeteringen: 

 -a) het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgenomen in de 
Grondwet; 

 a) alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die worden genomen door de 
EU-instellingen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, moeten stroken met de 
grondrechten die in de ontwerp-Grondwet zijn neergelegd, met dien verstande dat de 
rechtsstelsels van de lidstaten hierdoor niet worden aangetast; 

 b) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers en representatieve organisaties in de 
besluitvorming van de Unie bevorderen, zodat een aanzienlijk aantal burgers hierbij een rol 
kan gaan spelen; 

 c) de burgers krijgen de mogelijkheid voorstellen in te dienen wanneer zij van mening zijn dat 
er voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit van de Unie vereist is; 

 d) de burgers krijgen individueel meer mogelijkheden om hun rechten bij de Europese 
rechtbanken te verdedigen; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 236 
Paragraaf 5, letter –a) (nieuw) 
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-a) het Handvest van de grondrechten wordt opgenomen in het grondwettelijk verdrag, 

waardoor zij binnen hun toepassingsgebied volledig afdwingbaar worden; 
 Or. en 

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 237 
Paragraaf 5, letter –a) (nieuw) 
 
-a) het Handvest van de grondrechten is de morele grondslag van de Europese Unie, haar 

culturele en politieke erfgoed; 
 Or. pt 

 
Amendement ingediend door Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex 
en Béatrice Patrie 
 
Amendement 238 
Paragraaf 5, letter a) 
 
a) de juridische draagwijdte van de in de ontwerp-Grondwet opgenomen grondrechten is sterk 

beperkt; 
 Or. fr 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 239 
Paragraaf 5, letter a) 
 
a) alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die worden genomen door de EU-

instellingen of die gebaseerd zijn op de EU-wetgeving, moeten stroken met de grondrechten 
die in de ontwerp-Grondwet zijn neergelegd (schrapping); 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 240 
Paragraaf 5, letter a) 
 
a) alle bepalingen van de EU-wetgeving en alle maatregelen die worden genomen door de EU-

instellingen en de lidstaten op basis van de EU-wetgeving, moeten stroken met de 
grondrechten die (schrapping) zijn neergelegd in het Handvest, dat nu is opgenomen in de 
Grondwet en een bindende werking heeft; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 241 
Paragraaf 5, letter a bis) (nieuw) 
 
a bis) het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgenomen in de 
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Europese grondwet zodat het een juridisch bindend karakter krijgt, 
 Or. es 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 242 
Paragraaf 5, letter b) 
 
b) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers, representatieve organisaties en de civil 

society in de besluitvorming van de Unie bevorderen; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex 
en Béatrice Patrie 
 
Amendement 243 
Paragraaf 5, letter b) 
 
b) nieuwe bepalingen zullen de participatie van burgers en representatieve organisaties in de 

besluitvorming van de Unie bevorderen, maar de kerken en de religieuze verenigingen of 
gemeenschappen genieten hierbij ten onrechte specifieke erkenning; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 244 
Paragraaf 5, letter c) 
 
c) de burgers krijgen, via het burgerinitiatief als bedoeld in de grondwet (door het Parlement 

van groot belang geacht), de mogelijkheid voorstellen in te dienen wanneer zij van mening 
zijn dat er voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit van de Unie vereist is; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 245 
Paragraaf 5, letter c) 
 
c) de burgers krijgen de mogelijkheid via een burgerinitiatief voorstellen in te dienen wanneer 

zij van mening zijn dat er voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit van de Unie 
vereist is; 

 Or. de 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff en Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 246 
Paragraaf 5, letter c) 
 
c) de burgers krijgen de mogelijkheid wetgevingsvoorstellen in te dienen wanneer zij van 

mening zijn dat er voor de uitvoering van de Grondwet een besluit van de Unie vereist is; 
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 Or. en 
 
Amendement ingediend door Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex 
en Béatrice Patrie 
 
Amendement 247 
Paragraaf 5, letter c) 
 
c) de burgers krijgen de mogelijkheid voorstellen in te dienen wanneer zij van mening zijn dat er 

voor de uitvoering van de Grondwet een rechtsbesluit van de Unie vereist is, maar de 
Commissie is volstrekt niet verplicht op een dergelijk verzoek in te gaan of zelfs redenen op 
te geven voor haar eventuele weigering om een wetgevingsvoorstel in te dienen; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 248 
Paragraaf 5, letter d) 
 
d) de burgers krijgen individueel meer mogelijkheden om hun rechten voor het Hof van Justitie 

van de Europese Unie te verdedigen; 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves 
 
Amendement 249 
Paragraaf 5, letter d bis (nieuw) 
 
d bis) in de waarden van het Handvest is bovendien de grondslag te vinden voor de 

constitutionele convergentie die voor de staten een voorwaarde was om tot de Unie te 
behoren; nu het Handvest bindende rechtskracht krijgt geeft het Europa de dimensie 
van een constitutioneel vaderland; 

 Or. pt 
 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 250 
Paragraaf 5, letter d bis (nieuw) 
 
d bis) de Europese Unie wordt verplicht toe te treden tot het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens, 
 Or. de 

 
Amendement ingediend door Ole Krarup en Esko Olavi Seppänen 
 
Amendement 251 
Titel en paragraaf 5 bis), 5 ter), 5 quater) en 5 quinquies) (nieuw) 
 
Militarisering van de EU 
 



 

AM\546089NL.doc 63/71 PE 347.293v02-00-00 

 NL 

5 bis. stelt vast dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa tot een 
sterkere militarisering van de Europese Unie zal leiden; 

 
5 ter) wijst de waarborgen inzake collectieve veiligheid van de hand, op grond waarvan de 

militaire dimensie van de WEU wordt overgeheveld naar het werkterrein van de Unie; 
 
5 quater) stelt vast dat het ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

geen specifieke bepaling bevat dat voor militaire operaties van de EU een mandaat 
van de Verenigde Naties vereist is; is van mening dat een VN-mandaat het enige 
middel is om aan militaire operaties volkenrechtelijke legaliteit toe te kennen; 

 
5 quinquies) stelt vast dat de vredesoperaties in het kader van het crisisbeheer offensieve 

handelingen zijn; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
Amendement 252 
Titel en paragraaf 5 bis (nieuw) 
 
Verbetering met betrekking tot de sociale dimensie en het gelijkheidsbeginsel 
 
5 bis. juicht het toe dat de sociale dimensie van de Europese Unie en het gelijkheidsbeginsel in 

de Unie worden versterkt dankzij de volgende verbeteringen: 

 a) het geheel van waarden dat alle lidstaten gemeen hebben en waarop de Unie is 
gegrondvest wordt uitgebreid met de beginselen inzake menselijke waardigheid, 
gelijkheid, individuele bescherming van minderheden, pluralisme, non-discriminatie, 
tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen, 

 b) de Unie streeft naar een in sterke mate sociale markteconomie die is gericht op 
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang; zij bestrijdt sociale uitsluiting en 
discriminatie en bevordert sociale rechtvaardigheid en sociale bescherming, gelijkheid 
van vrouwen en mannen, solidariteit tussen de generaties en bescherming van de 
rechten van het kind, 

 c) de Unie zal bovendien in de toekomst bij alle maatregelen rekening houden met de 
eisen inzake bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau, waarborging van 
passende sociale bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting en een hoog niveau van 
algemeen en beroepsonderwijs en gezondheidsbescherming, 

 d) de Unie erkent en bevordert de rol van de sociale partners, met name hun autonomie, 
en draagt bij aan de sociale dialoog, 

 e) de Unie kan in de toekomst initiatieven ontplooien ter coördinatie van het sociaal 
beleid van de lidstaten, 

 f) de Unie zal in de toekomst de beginselen en voorwaarden voor de diensten van 
algemeen economisch belang vaststellen om te waarborgen dat deze hun taken ook in 
een economisch steeds meer geïntegreerde Unie kunnen vervullen; 

 Or. de 
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Amendement ingediend door Jean-Luc Dehaene 
 
Amendement 253 
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
(na nieuw kopje "De Unie als global actor", de letters d, e en f van paragraaf 3 invoegen) 
 
De Unie als global actor 
 
5 bis. is ervan overtuigd dat door inwerkingtreding van de Grondwet de rol van de Unie als 

global actor wordt versterkt, dankzij de volgende vooruitgangen: 

a) de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de functie van commissaris voor externe 
betrekkingen - die tot overlapping en verwarring leiden - zullen worden 
samengesmolten tot één enkele Europese "Minister van Buitenlandse Zaken", die 
namens de Unie zal spreken over onderwerpen waarover de Unie een 
gemeenschappelijk standpunt heeft; 

b) de Unie krijgt - evenals de Europese Gemeenschap voorheen - 
rechtspersoonlijkheid, waardoor zij beter in staat zal zijn om in het kader van 
internationale betrekkingen op te treden en om partij te zijn bij internationale 
overeenkomsten; 

c) het vermogen van de Unie om de gemeenschappelijke structuren op het gebied van 
het defensiebeleid op te zetten zal worden versterkt; 

(Bij aanneming van dit amendement komen paragraaf 3, letters  d), e) en f) te vervallen) 
 Or. nl 

 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 254 
Paragraaf 6 
 
6. staat gereserveerd tegenover de ontwerp-Grondwet en verlangt wijzigingen in deel III van 

het Grondwetverdrag teneinde harmonisatie op sociaal en fiscaal gebied mogelijk te maken 
alvorens de lidstaten te verzoeken de Grondwet te ratificeren; wil dat de zogenaamde 
"vereenvoudigde" procedure voor herziening van het intern beleid en optreden van de Unie 
niet wordt vergrendeld door de eis van een tweeledige unanimiteit; een dergelijke eis berust 
op een zuiver intergouvernementele aanpak en opent niet de weg voor vooruitgang op basis 
van de wil van de Europese burgers; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 255 
Paragraaf 6 
 
6. verwerpt de ontwerp-Grondwet; 

 Or. pl 
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Amendement ingediend door Ole Krarup en Esko Olavi Seppänen 
 
Amendement 256 
Paragraaf 6 
 
6. (schrapping) doet een beroep op de afzonderlijke lidstaten het Verdrag tot vaststelling van 

de Grondwet pas te ratificeren, wanneer een meerderheid van de kiezers daar bij een 
referendum voor heeft gestemd, als zo'n referendum in de betrokken lidstaat mogelijk en 
van toepassing is; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 257 
Paragraaf 6 
 
6. hecht zijn goedkeuring aan het Verdrag tot vaststelling van de Grondwet en doet een beroep 

op de lidstaten het te ratificeren; 
 Or. it 

 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 258 
Paragraaf 6 
 
6. onderschrijft de Europese Grondwet en doet een beroep op de lidstaten deze te ratificeren; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff 
 
Amendement 259 
Paragraaf 6 
 
6. onderschrijft het Verdrag tot vaststelling van de Grondwet en doet een beroep op de naties en 

volkeren van de Europese Unie het te ratificeren; 
 Or. en 

 
Amendement ingediend door Bronisław Geremek 
 
Amendement 260 
Paragraaf 6 
 
6. onderschrijft het Verdrag tot vaststelling van de Grondwet en steunt ratificatie ervan van 

ganser harte; 
 Or. en 
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Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 261 
Paragraaf 7 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 262 
Paragraaf 7 
 
7. is er niet van overtuigd dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de 

Europese Unie een stabiel kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en dat 
zodanig is gestructureerd dat het, hoewel open voor aanpassingen, lang zal meegaan; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 263 
Paragraaf 7 
 
7. is van oordeel dat de Grondwet een historische etappe is in het Europese integratieproces, 

omdat er voor de eerste maal een stabiel en duurzaam kader  voor de Europese Unie wordt 
gevormd, dat evenwel de mogelijkheid biedt voor verdere ontwikkelingen in het 
integratieproces en voor de nodige aanpassingen in de toekomst; 

 Or. it 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 264 
Paragraaf 7 
 
7. is ervan overtuigd dat de Europese Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de 

Europese Unie een stabiel kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en dat 
zodanig is gestructureerd dat het, hoewel open voor de bovengenoemde aanpassingen, lang 
zal meegaan; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Riccardo Ventre 
 
Amendement 265 
Paragraaf 7 
 
7. is ervan overtuigd dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese 

Unie een stabiel kader zal blijven vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en dat 
zodanig is gestructureerd dat het, hoewel open voor aanpassingen, duurzaam zal zijn; 

 Or. it 
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Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 266 
Paragraaf 7 
 
7. is ervan overtuigd dat dit Verdrag tot vaststelling van de Grondwet voor de toekomstige 

ontwikkeling van de Europese Unie een stabiel kader zal vormen dat verdere toetredingen 
mogelijk maakt en dat zodanig is gestructureerd dat het, hoewel open voor aanpassingen, lang 
zal meegaan; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Andrew Nicholas Duff en Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 267 
Paragraaf 7 
 
7. is van mening dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie 

een stabiel kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en tegelijkertijd 
procedures bevat voor een herziening, wanneer die noodzakelijk of politiek opportuun is, 
met name om een sterkere vereenvoudiging te bewerkstelligen; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Gérard Onesta en Monica Frassoni 
 
Amendement 268 
Paragraaf 7 
 
7. is ervan overtuigd dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese 

Unie een stabiel kader zal vormen dat verdere toetredingen mogelijk maakt en dat zodanig is 
gestructureerd dat het, hoewel open voor aanpassingen, lang zal meegaan; kondigt in dit 
verband aan gebruik te willen maken van het initiatiefrecht dat de Grondwet het Parlement 
geeft om verbeteringen van de Grondwet voor te stellen ten einde de onvolkomenheden 
waarop in deze resolutie wordt gewezen recht te trekken; 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 269 
Paragraaf 7 
 
7. is ervan overtuigd dat deze Grondwet voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese 

Unie een stabiel kader zal vormen dat verdere uitbreidingen mogelijk maakt en dat zodanig is 
gestructureerd dat het lang zal meegaan, hoewel het open staat voor aanpassingen, zoals 
uitbreiding van het toepassingsgebied en vereenvoudiging van de formule voor de 
berekening van de gekwalificeerde meerderheid, vaststelling van een doeltreffender 
vereenvoudigde procedure voor toekomstige herzieningen van de Grondwet en instelling 
van een aparte Raad Wetgevingszaken; 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann en Vincent Peillon 
 
Amendement 270 
Paragraaf 8 
 
Schrappen. 

 Or. fr 
 
Amendement ingediend door Wojciech Wierzejski 
 
Amendement 271 
Paragraaf 8 
 
Schrappen. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 272 
Paragraaf 8 
 
8. hoopt dat alle lidstaten van de Europese Unie dit verdrag medio 2006, zo mogelijk via een 

referendum, geratificeerd zullen hebben; 
 Or. es 

 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 273 
Paragraaf 8 
 
8. moedigt alle lidstaten van de Europese Unie aan de ratificatie van de Grondwet aan te 

grijpen om een brede, informatieve discussie met hun burgers op gang te brengen over de 
fundamentele vraagstukken van de Europese integratie en hoopt dat alle lidstaten 
(schrapping) dit verdrag medio 2006 geratificeerd zullen hebben; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Mercedes Bresso 
 
Amendement 274 
Paragraaf 8 
 
8. hoopt dat alle lidstaten van de Europese Unie dit verdrag medio 2006 geratificeerd zullen 

hebben; is in ieder geval de mening toegedaan dat dit verdrag, mocht het twee jaar na de 
ondertekening ervan slechts door twintig lidstaten zijn geratificeerd, toch in werking moet 
treden met betrekking tot deze lidstaten; 

 Or. it 
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Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 275 
Paragraaf 9 
 
9. herhaalt zijn verzoek aan de instellingen van de Gemeenschap en de regeringen, 

parlementen en regionale en lokale overheden van de lidstaten dat al het mogelijke wordt 
gedaan om de Europese burgers duidelijk en objectief te informeren over de inhoud van de 
ontwerp-Grondwet, te allen tijde met actieve medewerking van maatschappelijke 
organisaties; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 275 
Paragraaf 9 
 
9. verlangt van de communautaire instellingen en van de regeringen, de parlementen en de 

regionale en plaatselijke organen van de lidstaten dat al het mogelijke wordt gedaan om de 
Europese burgers duidelijk en objectief te informeren over de inhoud van de ontwerp-
Grondwet, steeds op basis van actieve deelname van de organisaties van de civil society; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 276 
Paragraaf 9 
 
9. verlangt nogmaals dat al het mogelijke wordt gedaan om de Europese burgers duidelijk en 

objectief te informeren over de inhoud van de ontwerp-Grondwet, vooral door het tegengaan 
van misleidende opmerkingen als zou de Grondwet tot de oprichting van een 
gecentraliseerde Europese superstaat leiden, de sociale dimensie van de EU verzwakken of 
voorbijgaan aan de historische en spirituele wortels van Europa; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Gérard Onesta en Monica Frassoni 
 
Amendement 277 
Paragraaf 9 
 
9. verlangt nogmaals dat al het mogelijke wordt gedaan om de Europese burgers duidelijk en 

objectief te informeren over de inhoud van de ontwerp-Grondwet; verzoekt de Europese 
instellingen en de lidstaten in dit verband om bij de verspreiding van de tekst van de 
Grondwet onder de burgers (in de volledige of een bekorte versie) een duidelijk onderscheid 
te maken tussen de bepalingen van de bestaande Verdragen en de nieuwe bepalingen die de 
Grondwet invoert, zowel ter wille van de begrijpelijkheid als om de discussie te 
verduidelijken; 

 Or. fr 
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Amendement ingediend door Jo Leinen 
 
Amendement 278 
Paragraaf 9 bis (nieuw) 
 
9 bis. herinnert eraan dat de nieuwe werkmethode van de Conventie, die oorspronkelijk is 

voorgesteld door het Europees Parlement en waarmee een meerderheid van de gekozen 
leden van het Europees en de nationale parlementen alsmede 
regeringsvertegenwoordigers en de Europese Commissie bijeen wordt gebracht, een 
succesvol open, transparant, pluralistisch politiek proces is gebleken en dat hiervan 
opnieuw gebruik moet worden gemaakt bij toekomstige aanpassingen van de Europese 
Grondwet; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Bronisław Geremek 
 
Amendement 279 
Paragraaf 9 bis (nieuw) 
 
9 bis. doet een beroep op de volkeren en burgers van Europa om rechtstreeks of via hun 

gekozen vertegenwoordigers te zorgen voor ratificatie van het Verdrag tot vaststelling 
van de Grondwet; 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Carlos Carnero González en Raimon Obiols i Germà 
 
Amendement 280 
Paragraaf 9 bis (nieuw) 
 
9 bis. stelt alles in het werk om een diepgaande discussie met deelname van instellingen, 

burgers en media over de Europese grondwet te bevorderen en zich daarbij actief in te 
zetten voor het welslagen van het ratificatieproces; 

 Or. es 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 281 
Paragraaf 10 
 
10. besluit dat de diensten van het Europees Parlement, met inbegrip van zijn externe bureaus, 

uitgebreide informatie dienen te verschaffen over de Grondwet en het standpunt van het 
Europees Parlement terzake. 

 Or. en 
 
Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó 
 
Amendement 282 
Paragraaf 10 bis (nieuw) (eerste deel van paragraaf 10) 
 
10 bis. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie constitutionele 
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zaken te doen toekomen aan de nationale parlementen van de lidstaten, de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de voormalige leden van de Conventie over de toekomst van 
Europa. 

 Or. en 
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