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Propozycja rezolucji  
 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 1 
  

Usunąć w całym tekście sprawozdania słowo 'projekt’ poprzedzające słowo 'Konstytucja' 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 2 
  

Zamiana przypisów u dołu strony na przypisy końcowe 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 3 
Cytat 1 

- uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (usunąć), 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 4 
Cytat 2 a (nowy) 

2a. uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 5 
Cytat 2 b (nowy) 

2b. uwzględniając Deklarację Rady Europy z Laeken, 

Przypis dolny: Szczyt Rady Europy w Laeken, Deklaracja z Laeken na temat przyszłości Unii, SN 
273/01, 15 grudnia 2001.  

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłaszają Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton, 

Poprawka 6 
Cytat 4 a (nowy) 

- uwzględniając swoją rezolucję z 26 lutego 2004 r. na temat lepszego ustawodawstwa 
wzywającą Państwa Członkowskie do przyjęcia procedur pozwalających parlamentom 
krajowym oraz, tam gdzie to właściwe, innym parlamentom i zgromadzeniom 
legislacyjnym w Państwach Członkowskich na zaangażowanie w procedurę 
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legislacyjną, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 7 
Piąte wcięcie akapitu, przypis 4 

Należy dodać odniesienia do wszystkich rezolucji przyjętych przez Parlament Europejski na 
podstawie sprawozdań Komisji Spraw Konstytucyjnych: Napolitano (regiony), Napolitano 
(parlamenty krajowe), Lamassoure (podział kompetencji), Bourlanges (hierarchia norm) oraz 
Carnero González (osobowość prawna). 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 8 
Wyliczenie - punkt A 

A. Rolą Unii Europejskiej w historii było stworzenie wspólnego projektu opartego na 
sprawiedliwości, pokoju i demokracji, łączącego narody i pokolenia, stanowiącego 
kombinację kultury nowoczesności, wolności gospodarczej oraz systemu wartości 
opartego na najwyższej godności istoty ludzkiej, 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 9 
Wyliczenie - punkt A 

A. że w przeciągu lat swego istnienia, Unia Europejska odegrała znaczącą rolę w 
stworzeniu stale poszerzającej się przestrzeni wolności i pokoju, dobrobytu, 
sprawiedliwości i bezpieczeństwa, 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 10 
Wyliczenie - punkt A 

A. że w przeciągu lat swego istnienia, Unii Europejskiej udało się stworzyć stale 
poszerzającą się przestrzeń demokracji, wolności i pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 11 
Wyliczenie - punkt B 

B. że projekt Konstytucji dla Europy wytycza znaczący krok naprzód w kontekście tego 
wyzwania, jako że: 

 
- stwarza architekturę instytucjonalną pozwalającą na większą integrację polityczną i 

prawną;  
 

- oferuje bardziej przewidywalny i efektywny system podejmowania decyzji;  
 

- promuje spójność społeczną i terytorialną;  
 

- nadaje wiążący status Karcie Praw, ponownie potwierdzając rolę Unii Europejskiej 
jako obszaru nie tylko rynku ale także obszaru idei; 

 
- wzmacnia rolę obywatelstwa i legitymizację decyzji; 

 
- stanowi ucieleśnienie ponadnarodowej koncepcji prawa oznaczającej więcej 

sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich i bardziej zrównoważone stosunki 
między państwami,  

 

 Or. pt 

 



 

AM\546089PL.doc 5/98 PE 347.293/Am.1-282 

 PL 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 12 
Wyliczenie - punkt B 

B. że projekt Konstytucji umacnia jej dorobek i pozwala Unii Europejskiej stanąć twarzą w 
twarz z wielkimi wyzwaniami 21 wieku – takimi jak nadzór nad procesem globalizacji 
oraz zdefiniowanie sprawiedliwego i demokratycznego porządku międzynarodowego – 
oraz właściwie reagować na aspiracje jej obywateli w ich codziennym życiu,  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 13 
Wyliczenie - punkt B 

B. że projekt Konstytucji zmierza do umocnienia jej dorobku i jego przybliżenia 
obywatelom Europy i reszcie świata, 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 14 
Wyliczenie - punkt B 

B. że projekt Konstytucji umacnia jej dorobek jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, nie 
czyniąc go bliższym obywatelom Europy i reszcie świata, 

 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 15 
Wyliczenie - punkt B 

B. że projekt Konstytucji nie tylko umacnia jej dorobek ale także zwiększa posiadane przez 
Unię możliwości efektywnego działania na arenie wewnętrznej i zagranicznej, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 16 
Wyliczenie - punkt B 

(Należy dokonać połączenia punktów B i C) 

B. że projekt Konstytucji umacnia jej dorobek i przybliża go obywatelom Europy i reszcie 
świata a także wprowadza istotne nowości niezbędne dla utrzymania i rozwoju Unii 
złożonej z dwudziestu pięciu członków lub, co prawdopodobne, większej ich liczby; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 17 
Wyliczenie - punkt C 

usunięto  

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 18 
Wyliczenie - punkt C 

C. że projekt Konstytucji kodyfikuje rozporządzenia istniejących Traktatów oraz stwarza 
porządek instytucjonalny dostosowany do nowego okresu politycznego, w świetle 
rozszerzenia Unii polegającego na przyjęciu nowych Państw Członkowskich 
(poszerzenie) i zwiększenia udziału obywateli (pogłębienie), 
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 Or. pt 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 19 
Wyliczenie - punkt C 

C. że projekt Konstytucji wyznacza znaczący postęp na drodze do realizacji unii 
politycznej, jako że wprowadza on, między innymi, znaczące innowacje instytucjonalne, 
które umożliwią umocnienie i demokratyzację rozszerzonej Unii Europejskiej i 
zapewnią, iż nie zostanie ona zredukowana wyłącznie do obszaru wolnego handlu,  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 20 
Wyliczenie - punkt C 

C. że duża część projektu Konstytucji konstytuuje rozporządzenia istniejących Traktatów 
europejskich, już ratyfikowanych,  które – jako definicje polityki sektorowej – nie 
powinny się znaleźć w Konstytucji, 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 21 
Wyliczenie - punkt C 

C. że duża część projektu Konstytucji zawiera rozporządzenia istniejących (usunąć) 
Traktatów europejskich, już ratyfikowanych, jednak wprowadza ona także istotne 
nowości, które wydają się niezbędne dla utrzymania i rozwoju Unii złożonej z 
dwudziestu pięciu Państw Członkowskich lub - co prawdopodobne - większej ich liczby, 
w interesie obywateli Europy 

 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Joachim Wuermeling 

Poprawka 22 
Wyliczenie - punkt C 

C. że duża część projektu Konstytucji kodyfikuje rozporządzenia istniejących Traktatów 
europejskich, już ratyfikowanych, jednak wprowadza ona także takie nowości 
instytucjonalne (usunąć), jakie są niezbędne dla utrzymania i rozwoju Unii złożonej z 
dwudziestu pięciu Państw Członkowskich lub - co prawdopodobne - większej ich liczby, 
w interesie obywateli Europy, 

Uzasadnienie: Nowości te są niezbędne w celu utrzymania zdolności działania. 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 23 
Wyliczenie - punkt C 

C. że duże część projektu Konstytucji zawiera rozporządzenia istniejących Traktatów 
europejskich, już ratyfikowanych, a także wprowadza pewną liczbę nowości 
instytucjonalnych, które wydają się niezbędne dla utrzymania i rozwoju Unii złożonej z 
dwudziestu pięciu lub – potencjalnie – większej liczby członków, w interesie obywateli 
Europy,  

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 24 
Wyliczenie - punkt C a (nowy) 

C a. Zawarte w projekcie Konstytucji postanowienia dokonują szeregu modyfikacji 
instytucjonalnych, których wady i zalety z punktu widzenia podejmowania decyzji i 
funkcjonowania Wspólnoty należy przeanalizować , 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 25 
Wyliczenie - punkt D 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 26 
Wyliczenie - punkt D 

Usunąć 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 27 
Wyliczenie - punkt D 

D. że projekt Konstytucji stał się obecnie rzeczywistością dzięki sukcesowi Konwentu 
Europejskiego, który stworzył ten projekt wykorzystując demokratyczną, 
reprezentatywną i przejrzystą metodę, która w pełni dowiodła swej efektywności, przy 
aktywnym uczestnictwie deputowanych do Parlamentu Europejskiego, deputowanych 
do parlamentów  krajowych, przedstawicieli rządów i Komisji Europejskiej, w każdym 
momencie uwzględniając wkład obywateli Europy wnoszony poprzez reprezentujące ich 
ciała i organizacje,  

 Or. es 

 



 

PE 347.293/Am.1-282 10/98 AM\546089PL.doc 

PL 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 28 
Wyliczenie - punkt D 

D. że projekt Konstytucji zyskał dzięki pracom przygotowawczym Parlamentu 
Europejskiego prowadzonym przez okres ok. 20 lat, od momentu pierwszych, 
bezpośrednich wyborów powszechnych, następnie prac Konwentu Europejskiego, w 
których uczestniczyli deputowani do PE, deputowani do parlamentów krajowych, 
przedstawiciele rządów i Komisji Europejskiej; z tego względu dysponuje on dynamiką 
aktu założycielskiego wynikającą z reprezentacji państw i ich obywateli 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 29 
Wyliczenie - punkt D 

Bez wpływu na wersję angielską. 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 30 
Wyliczenie - punkt D 

D. że projekt Konstytucji byłby niemożliwy do zrealizowania bez prac przygotowawczych 
prowadzonych w Parlamencie Europejskim przez okres ok. 20 lat, od momentu 
pierwszych, bezpośrednich wyborów powszechnych, następnie prac Konwentu 
Europejskiego, który poza deputowanymi do PE, zgromadził jako swoich członków, 
przedstawicieli parlamentów krajowych, przywódców Państw i rządów oraz  Komisji 
Europejskiej, a także – w roli obserwatorów – przedstawicieli Europejskiej Komisji 
Ekonomicznej i Społecznej, Komitetu Regionów oraz Partnerów Społecznych, a także 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,  

 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 31 
Wyliczenie - punkt D 

D. że projekt Konstytucji byłby niemożliwy do zrealizowania bez prac przygotowawczych 
prowadzonych w Parlamencie Europejskim przez okres ok. 20 lat, od momentu 
pierwszych, bezpośrednich wyborów powszechnych, następnie prac Konwentu 
Europejskiego, w których uczestniczyli deputowani do PE, deputowani do parlamentów 
krajowych, przedstawiciele rządów, przedstawiciele regionów, instytucji pozarządowych  
i Komisji Europejskiej, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 32 
Wyliczenie - punkt D 

D. że projekt Konstytucji byłby niemożliwy do zrealizowania bez prac przygotowawczych 
prowadzonych w Parlamencie Europejskim przez okres ok. 20 lat, od momentu 
pierwszych, bezpośrednich wyborów powszechnych, następnie prac Konwentu 
Europejskiego, w których uczestniczyli deputowani do PE, deputowani do parlamentów 
krajowych, przedstawiciele rządów i Komisji Europejskiej, jednak byłoby lepiej, gdyby 
projekt ten został opracowany przez ciało pochodzące z wyboru obywateli Europy, 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 33 
Wyliczenie - punkt E 

Usunąć 

 Or. nl 
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Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 34 
Wyliczenie - punkt E 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 35 
Wyliczenie - punkt E 

E. że wspomniana podstawa reprezentacji została włączona do metody pracy Konwentu, 
przyjmującej zasadę publicznej debaty o krytycznym i pluralistycznym charakterze, 
prowadząc do konsensusu, który pozostał zasadniczo niezmieniony przez Konferencję 
Międzyrządową, 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 36 
Wyliczenie - punkt E 

E. że tak Konwent jak też projekt Konstytucji byłyby niemożliwe do zrealizowania bez 
silnego politycznego wsparcia i stałych prac przygotowawczych Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza w ślad za uznanym za niepowodzenie Traktatem w Nicei oraz 
w świetle rozszerzenia  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 37 
Wyliczenie - punkt E 

E. że metoda pracy narzucona Konwentowi Europejskiemu, który utworzono jako podmiot 
nie posiadający absolutnie żadnego mandatu do prac nad Konstytucją, była niezgodna 
z zasadami demokracji  
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 Or. pl 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 38 
Wyliczenie - punkt E 

E. że (usunąć) Konwent na temat przyszłości Europy, zaproponowany pierwotnie przez 
Parlament Europejski, i posiadający wysoki stopień legitymizacji dzięki temu, iż 
większość jego członków stanowili wybrani w wyborach bezpośrednich przedstawiciele 
obywateli Europy, pozwolił na przygotowanie Konstytucji w sposób publiczny i 
pluralistyczny z politycznego punktu widzenia (usunąć), 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 39 
Wyliczenie - punkt E 

E. że metoda pracy Konwentu zaproponowana pierwotnie przez Parlament Europejski i 
przewidująca opracowanie tekstu konstytucyjnego w sposób publiczny, przejrzysty i 
pluralistyczny z politycznego punktu widzenia okazała się wartościowa (usunąć), 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 40 
Wyliczenie - punkt E 

E. że metoda pracy Konwentu zaproponowana pierwotnie przez Parlament Europejski i 
przewidująca opracowanie tekstu konstytucyjnego w sposób otwarty, przejrzysty i 
pluralistyczny z politycznego punktu widzenia, okazała się wartościowa w świetle 
następującej po niej Konferencji Międzyrządowej, która zaakceptowała większą część 
tego projektu w niezmienionej formie, 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 41 
Wyliczenie - punkt E 

E. że metoda pracy Konwentu zaproponowana pierwotnie przez Parlament Europejski i 
przewidująca opracowanie tekstu konstytucyjnego w sposób publiczny, przejrzysty i w 
przeważajacej mierze pluralistyczny z politycznego punktu widzenia, okazała się 
wartościowa w świetle następującej po niej Konferencji Międzyrządowej, która 
pozostawiła go zasadniczo w niezmienionej formie, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jacek Protasiewicz 

Poprawka 42 
Wyliczenie - punkt F 

usunąć 

 Or. pl 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 43 
Wyliczenie - punkt F 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 44 
Wyliczenie - punkt F 

usunąć 
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 45 
Wyliczenie - punkt F 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sérgio Sousa Pinto 

Poprawka 46 
Wyliczenie - punkt F 

Usunąć 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 47 
Wyliczenie - punkt F 

Usunąć 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 48 
Wyliczenie - punkt F 

usunąć 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 49 
Wyliczenie - punkt F 

F. że siła tekstu opracowanego przez Konwent oraz konsensus uformowany wokół niego, 
a także determinacja Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych oraz 
przeważającej większości rządów państw Unii, wraz z presją opinii publicznej, 
zobowiązały Konferencję Międzyrządową do wyjścia poza niepowodzenie grudniowego 
szczytu w Brukseli w roku 2003  i zatwierdzenie, 18 czerwca 2004 r., projektu 
Konstytucji dla Europy; mimo to, wydarzenia po raz kolejny udowodniły ogrom wad 
metody Konferencji Międzyrządowej, w porównaniu z metodą Konwentu;  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 50 
Wyliczenie - punkt F 

F. że Konferencja Międzyrządowa w znacznym stopniu przejęła projekt Konwentu 
Europejskiego, 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 51 
Wyliczenie - punkt F 

F. że w niektórych przypadkach nie można uznać za korzystne zmian wprowadzonych do 
projektu przez Konferencję Międzyrządową (usunąć), 

 

 Or. de 
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Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 52 
Wyliczenie - punkt F 

F. że Konferencja Międzyrządowa, mimo wszystko,  nie respektowała przeważającego 
konsensusu w ramach Konwentu, którego uczestnikami byli jej reprezentanci, i 
dokonała zmian projektu Konstytucji, które podważają równowagę instytucjonalną na 
korzyść rządów, 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 53 
Wyliczenie - punkt F 

F. że w niektórych przypadkach zmiany wprowadzone do projektu przez Konferencję 
Międzyrządową w istotnych obszarach polityki i podejmowania decyzji, stanowią krok 
wstecz w porównaniu z projektem Konstytucji przyjętym przez Konwent na zasadzie 
konsensusu, na przykład wzrost złożoności formuły uzyskiwania kwalifikowanej 
większości w Radzie, 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 54 
Wyliczenie - punkt F 

F. że Konferencja Międzyrządowa (usunąć) wprowadziła do projektu zmiany, które go 
osłabiają, czego przykładem jest zwłaszcza wzrost złożoności formuły uzyskiwania 
kwalifikowanej większości w Radzie, 

 Or. fr 

 
 



 

PE 347.293/Am.1-282 18/98 AM\546089PL.doc 

PL 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 55 
Wyliczenie - punkt F a (nowy) 

F a. że przedstawiciele rządów poszczególnych krajów w wielu przypadkach opóźniali postęp 
prac podczas Konwentu wówczas, gdy wydawał się on możliwy do osiągnięcia; fakt, iż 
Prezydium zostało mianowane przez głowy państw i rządów, w miejsce wyboru przez 
Konwent, jego pozycja dominująca, tajne negocjacje oraz ciągłe groźby zgłoszenia veta 
przez przedstawicieli rządów, prowadziły wielokrotnie do rezultatów stojących w 
sprzeczności z autentycznymi pragnieniami większości i do blokowania reform, 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 56 
Wyliczenie - punkt G 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 57 
Wyliczenie - punkt G 

G. że przyjęcie projektu Konstytucji przez wszystkie rządy Unii Europejskiej dowodzi, że 
wszystkie one uznają ów kompromis za podstawę dla przyszłej współpracy, pod 
warunkiem, że zostanie ona ratyfikowana albo bezpośrednio przez obywateli Państw 
Członkowskich w których zorganizowane zostaną referenda, albo przez ich 
przedstawicieli wyłonionych w wyborach, 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 58 
Wyliczenie - punkt G 

G. że przyjęcie projektu Konstytucji przez wszystkie rządy Unii Europejskiej dowodzi, że 
wszystkie one uznają ów kompromis za podstawę dla przyszłej współpracy, która od 
każdego z nich wymagać będzie zademonstrowania maksimum politycznego 
zaangażowania, tak aby zapewnić ratyfikację Konstytucji przed 1 listopada 2006 r., 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 59 
Wyliczenie - punkt G a (nowy) 

Ga. że jednym z najpoważniejszych przypadków interwencji rządów w proces formułowania 
przez Konwent jego żądań, było częściowe wycofanie mandatu udzielonego podczas 
szczytu w Salonikach, w wyniku czego Część III Konstytucji musiała zostać przyjęta w 
wersji projektu przygotowanego przez Prezydium, pomimo iż przeważająca większość 
Konwentu wzywała do wprowadzenia daleko idących zmian; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 60 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 61 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 62 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 63 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 64 
Wyliczenie - punkt H 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 65 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 66 
Wyliczenie - punkt H 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 67 
Wyliczenie - punkt H 

H. iż należy podkreślić od pierwszej chwili i w celu uniknięcia nieusprawiedliwionej 
krytyki, że projekt Konstytucji nie doprowadzi do stworzenia scentralizowanego 
"superpaństwa", raczej wzmocni a nie osłabi wymiar społeczny Unii, i nie ignoruje 
historycznych i duchowych korzeni Europy, dzięki odwołaniom do jej kulturowego, 
religijnego i humanistycznego dziedzictwa, 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 68 
Wyliczenie - punkt H 

H. że projekt ma silne podstawy dzięki: reprezentacji Państw Członkowskich (wraz z ich 
demokratycznie wybranymi rządami) oraz obywateli, przygotowaniu projektu przez 
Konwent, przyjęciu go przez Radę Europy, akceptacji przez Parlament Europejski i 
ratyfikacji przez Państwa Członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w 
konstytucji tych państw;  

 Or. pt 
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Poprawkę zgłasza Jacek Protasiewicz 

Poprawka 69 
Wyliczenie - punkt H 

H. (usunąć) że Konstytucja: 

 Or. pl 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 70 
Wyliczenie - punkt H 

H. że wyrażane w sprawie projektu Konstytucji głosy krytyczne w debacie publicznej nie 
odpowiadały faktycznej treści i prawnym konsekwencjom jej postanowień, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 71 
Wyliczenie - punkt H, zdanie wprowadzające 

H. że w sprawie projektu Konstytucji wyrażane były głosy krytyczne w debacie publicznej 
pomimo tego iż przyjęto, że Konstytucja:  

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 72 
Wyliczenie - punkt H 

H. że niektóre z głosów krytycznych zgłaszanych wobec Konstytucji należy odrzucić, z 
uwagi na to, iż Konstytucja: 

a) wzmacnia uprawnienia kontrolne parlamentów krajowych oraz władz lokalnych i 
regionalnych w stosunku do procesu legislacyjnego, a w związku z tym nie stanowi 
wstępu do utworzenia scentralizowanego "superpaństwa";  
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b) uznaje i wzmacnia udział partnerów społecznych i organizacji reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, umacnia pozycję praw społecznych jako praw 
podstawowych, wprowadza równość płci jako wartość w ramach Unii, rozszerza listę 
celów Unii dodając do niej społeczną gospodarkę rynkową oraz pełne zatrudnienie, 
wprowadza podstawy prawne dla usług publicznych i umieszcza politykę społeczną na 
liście kompetencji którymi Unia i Państwa Członkowskie dzielą się między sobą, i z tego 
względu  nie osłabi, lecz przeciwnie, wzmocni Unię w wymiarze socjalnym; 

c) czerpie inspirację z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy, 
a w związku z tym obejmuje historyczne i duchowe korzenie Europy nie pomijając 
żądnego z nich, 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Riccardo Ventre 

Poprawka 73 
Wyliczenie - punkt H (a) 

a) nie doprowadzi do utworzenia scentralizowanego "superpaństwa", jednakże pod 
warunkiem wzmocnienia zasady pomocniczości; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Jacek Protasiewicz 

Poprawka 74 
Wyliczenie - punkt H, (c) 

usunąć 

 Or. pl 

 

Poprawkę zgłasza Sérgio Sousa Pinto 

Poprawka 75 
Wyliczenie - punkt I 

Usunąć 
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 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 76 
Wyliczenie - punkt I 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 77 
Wyliczenie - punkt I 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 78 
Wyliczenie - punkt I 

Usunąć 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 79 
Wyliczenie - punkt I 

usunąć 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 80 
Wyliczenie - punkt I 

Usunąć 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 81 
Wyliczenie - punkt I 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 82 
Wyliczenie - punkt I 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 83 
Wyliczenie - punkt I 

I. że po jej wprowadzeniu w życie, trzeba będzie ambitnie wdrażać i rozwijać Konstytucję 
Europejską i, gdy nadejdzie właściwy czas, dokonać jej zmian (w tym celu, Parlament 
Europejski będzie musiał wykorzystać uprawnienia do wnoszenia inicjatyw, udzielone 
mu przez tekst konstytucji), z zamiarem dokonania szczególnych ulepszeń w 
następujących obszarach:  
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(a) największego możliwego rozszerzenia dziedzin, w których zastosowanie będzie miała  
większość kwalifikowana oraz procedura legislacyjna (włączając, w tym ostatnim 
przypadku, przyjęcie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych Unii); 

(b) zdefiniowania prawdziwego rządu gospodarczego Europy (np. w odniesieniu do 
zgodności z funkcjami Europejskiego Banku Centralnego mającego na celu 
zrównoważony rozwój i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, oraz efektywne 
uczestnictwo Parlamentu Europejskiego w określaniu szerokich wytycznych polityki 
ekonomicznej), wraz ze sprecyzowaniem czym jest Europa prawdziwie nakierowana na 
politykę społeczną i politykę zatrudnienia, konsolidację i rozwój państwa dobrobytu – 
zaczynając od usług publicznych – które charakteryzuje nasz sposób życia; 

(c) wzmocnienia praw wynikających z obywatelstwa europejskiego oraz jego 
rozszerzenie na obywateli państw trzecich będących rezydentami Unii Europejskiej na 
legalnej, stabilnej i trwałej podstawie;  

(d) wdrożenie w instytucjach Unii demokracji opartej na parytecie; 

(e) uproszczony i bardziej efektywny mechanizm przyszłych reform, uwzględniający ich 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 84 
Wyliczenie - punkt I 

I. (usunąć) Konferencja Międzyrządowa nie była niestety przygotowana, aby w Konstytucji 
zawrzeć porozumienie w sprawach: 

(a) większej liczby dziedzin, w których zastosowanie będzie miała większość 
kwalifikowana; 

(b) prostszego sposobu obliczania większości kwalifikowanej; 

(c) demokratycznej i elastycznej metody rewizji Konstytucji, wykluczającej możliwość 
blokowania zmiany przez pojedyncze Państwo Członkowskie i obejmującej ratyfikację 
przez Parlament Europejski; 

(d) ustanowienia (usunąć) rady legislacyjnej, centralnego elementu reformy 
demokratycznej, spełniającej warunki podziału władz i jawności procesu 
ustawodawczego, 

(da) usunięcia sprzeczności pomiędzy celem wyrażanym jako pełne zatrudnienie, 
nakreślonym w Części I Konstytucji a zwykłym żądaniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia w Części III; 
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(db) przyjęcie 'passerelles' pozwalających na przejście od specjalnej procedury 
ustawodawczej do zwykłej procedury ustawodawczej oraz od zasady jednomyślności do 
zasady głosowania większością kwalifikowaną, jak zaproponowano podczas Konwentu, 

 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 85 
Wyliczenie - punkt I 

I. iż, niestety, Konferencja Międzyrządowa nie zdołała osiągnąć kompromisu i uzyskać 
porozumienia w sprawie: 

(a) większej liczby dziedzin, w których zastosowanie będzie miała większość 
kwalifikowana; 

(b) prostszego sposobu obliczania większości kwalifikowanej; 

(c) rozporządzenia w sprawie (usunąć ) przyszłych rewizji Konstytucji poprzez 
zastosowanie bardziej efektywnej uproszczonej procedury; 

(usunąć) 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Jacek Protasiewicz 

Poprawka 86 
Wyliczenie - punkt I 

I. (usunąć) że Konferencja Międzyrządowa nie była w stanie wypracować końcowego 
kompromisu obejmującego porozumienie w następujących sprawach: 

 Or. pl 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 87 
Wyliczenie - punkt I, podpunkt (a) 

(a) bardzo szeroka liczba dziedzin, w których zastosowanie będzie miała większość 
kwalifikowana, zgodnie z propozycją Konwentu; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 88 
Wyliczenie - punkt I, podpunkt (b) 

(b) prostszego i bardziej efektywnego sposobu obliczania większości kwalifikowanej; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 89 
Wyliczenie - punkt I a (nowy) 

Ia. należy stwierdzić z żalem i zdumieniem, iż projekt Konstytucji zaprzecza prawdzie przez 
pominięcie wkładu chrześcijaństwa w historyczne dziedzictwo Europy, 

 Or. pl 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 90 
Wyliczenie - punkt I, podpunkt (d a) (nowy) 

(d a) uzgodnienia Części III Traktatu Konstytucyjnego, w zakresie jego celów i zasad, z 
Częścią Traktatu Konstytucyjnego;  

 Or. de 
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Poprawkę zgłaszają Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

 Poprawka 91 
Podpunkt uzasadnienia I, punkt (da) (nowy) 
 

(d a)  rozszerzenie systemu wczesnego ostrzegania obejmującego parlamenty krajowe oraz 
inne parlamenty i zgromadzenia legislacyjne w Państwach Członkowskich; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Poprawka 92 
Wyliczenie - punkt I, podpunkt (d b) (nowy) 

(d b) nadania statusu oficjalnych języków Unii Europejskiej wszystkim językom, którym 
przysługuje status języka urzędowego na obszarze całości lub części terytorium 
Państwa Członkowskiego, zgodnie z panującym w nim porządkiem konstytucyjnym, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Poprawka 93 
Wyliczenie - punkt I a (nowy) 

I a. z przykrością przyjmuje przekazanie uprawnień większym Państwom Członkowskim, w 
konsekwencji projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Poprawka 94 
Wyliczenie - punkt I b (nowy) 

I b. zauważa, że projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy kładzie kres 
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obecnej Unii Europejskiej i ustanawia nową; uważa że zniesienie starej Unii musi 
dokonać się poprzez jednomyślną decyzję, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Poprawka 95 
Wyliczenie - punkt I c (nowy) 

Ic. zauważa, że projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie zawiera 
funkcjonalnej koncepcji wielonarodowej demokracji, 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 96 
Wyliczenie - punkt I a (nowy) 

Ia. wydaje się niestety, iż nie było możliwe włączenie do projektu Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy uzgodnień na temat: 

(a) wyraźnego zakazu wojen ofensywnych oraz powstrzymania się przez Unię Europejską 
lub jej Państwo Członkowskie od interwencji militarnej jakiegokolwiek rodzaju, 

(b) nakierowania polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej na rozbrojenie i strukturalne 
możliwości nieagresywnego działania, 

(c) stworzenia europejskiej agencji do spraw rozbrojenia, 

(d) obszernego nadzoru parlamentarnego sprawowanego przez Parlament Europejski  nad 
zewnętrznymi działaniami Unii, 

(e) pełnego nadzoru sądowego nad Wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, 
sprawowanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Francesco Enrico Speroni 

Poprawka 97 
Wyliczenie - punkt Ia (a) (nowy) 

Ia. Uznaje za niedopuszczalne, iż: 

a) Komisja zachowuje monopol w kwestiach podejmowania inicjatyw, podczas gdy 
Parlament, jedyna instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli Europy, nie 
uzyskuje żadnych uprawnień do inicjatywy legislacyjnej; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Francesco Enrico Speroni 

Poprawka 98 
Wyliczenie - punkt Ia (b) (nowy) 

Ia. b)  nie istnieje jakikolwiek warunek pozwalający odwołać się powszechnego referendum, 
tak w celu zgłoszenia jak i obalenia propozycji, konsultacji lub potwierdzenia;  

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Francesco Enrico Speroni 

Poprawka 99 
Wyliczenie - punkt Ia (c) (nowy) 

Ia. c)  rozwodnienie zasady pomocniczości poprzez koncepcję „wczesnego ostrzegania” przez 
parlamenty krajowe, wraz z ograniczeniem zastosowania zasady jednomyślnego 
głosowania, pozwalają Unii na zawłaszczenie suwerenności Państw Członkowskich i 
naruszenie ich uprawnień legislacyjnych;  

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 100 
Akapit -1 (nowy) 

-1. Uznaje Traktat Konstytucyjny za kamień milowy o ogromnym znaczeniu w procesie 
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integracji europejskiej i z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż został on przygotowany nie 
tylko przez Konferencję Międzyrządową, ale przede wszystkim przez Konwent, 
prowadzący swoje debaty w sposób jawny i przy szerokim zaangażowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 101 
Akapit -1 a (nowy) 

-1a. Zauważa, iż ponowne ustanowienie Unii Europejskiej na mocy niniejszego Traktatu 
Konstytucyjnego ustanawia trwałe podstawy dla przyszłości integracji europejskiej; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Jens-Peter Bonde 

Poprawka 102 
Akapity 1-6 

Alternatywna wizja Europy Demokracji 

WIĘCEJ DEMOKRACJI 

We wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, prawa przyjmowane są przez 
wybieranych przedstawicieli i wszelkie prawa mogą być przez nich zmieniane.  Wybierani 
przedstawiciele odpowiadają przed elektoratem i mogą zostać usunięci podczas kolejnych 
wyborów.  Nazywamy to demokracją. 

Wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej to demokracje.  Podstawową cechą 
charakterystyczną demokracji jest prawo elektoratu do ostatniego słowa we wszystkich 
kwestiach.  Możemy przeprowadzić wybory, uzyskać nową większość, a następnie nowe 
ustawodawstwo.  

Ta podstawowa wartość zostaje osłabiona w konstytucji Unii Europejskiej.  Mimo iż nadal 
możemy przeprowadzać wybory, nie będziemy już mogli głosować w celu uchwalenia nowych 
praw w wielu obszarach, w których decyzja większościowa Unii Europejskiej zastępuje nasz 
własny, reprezentujący nas rząd. 
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W Unii Europejskiej Komisja, nie pochodząca z wyboru, posiada wyłączne prawo do 
zgłaszania propozycji legislacyjnych, na temat których decyzje podejmowane są przez 
urzędników i ministrów w Radzie Ministrów. 

Pochodzący z bezpośredniego wyboru Parlament Europejski ma wpływ jedynie na niektóre 
obszary legislacji Unii Europejskiej. Jego wpływ nie jest ekwiwalentem wpływu, jaki posiadają 
wybrani przedstawiciele w parlamentach krajowych. Wpływ, jaki zyskuje Parlament 
Europejski, jest znacznie mniejszy od utraty  wpływów, jaka dotyka parlamenty krajowe w 
nowej konstytucji. 

Tak więc elektorat ucierpi poprzez utratę demokracji wynikającą z konstytucji Unii 
Europejskiej.  Dlaczego mamy głosować za ZMNIEJSZENIEM DEMOKRACJI? 

Europa zasługuje na coś lepszego niż proponowana konstytucja Unii Europejskiej.  Z tego 
względu zgłaszam rekomendację, aby odrzucić konstytucję.  

Na jej miejsce proponuję więcej demokracji w Unii Europejskiej: 

• Każdy kraj zachowuje swojego Komisarza, którego sam powołuje i rozlicza 

• Każdy kraj ma równe prawo głosu w Radzie ministrów, która jest kontrolowana przez 
parlament krajowy.  

• Do przyjęcia prawa w Unii Europejskiej wymagana jest 75% większość 

• Wszelkie akty legislacyjne Unii Europejskiej musza być także rozpatrzone i przyjęte przez 
parlamenty krajowe 

• Każdy parlament krajowy ma prawo weta w odniesieniu do decydujących kwestii, które 
następnie zostaną rozpatrzone podczas kolejnego szczytu Unii Europejskiej 

• Parlament Europejski i państwa reprezentujące większość obywateli Europy mają prawo 
weta we wszystkich kwestiach.  Jeżeli propozycja ustawodawcza zostaje zablokowana, 
parlamenty krajowe mogą same ustanawiać prawo w danym obszarze.  

• Wszelkie działania legislacyjne są jawne i można je śledzić w Internecie.  Wszelkie 
zebrania przygotowawcze i dokumenty są jawne, chyba że 75% głosowało za zebraniem 
zamkniętym lub poufnością dokumentów. 

MNIEJ CENTRALIZMU 

Konstytucja Unii Europejskiej wprowadza kilka nowych obszarów tematycznych, w których 
Unia Europejska może ustanawiać prawo wraz z Państwami Członkowskimi lub zamiast nich.  
Nie będzie już żadnych kwestii społecznych o decydującym znaczeniu, w których Unia 
Europejska nie może interweniować. 

Zasada decydowania większością głosów zostaje wprowadzona w wielu nowych obszarach, co 
oznacza, że parlamenty krajowe mogą zostać przegłosowane. 
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Przywódcy rządów będą w związku z tym mogli pójść dalej i zmienić obszary, które obecnie 
wymagają jednomyślności, tak aby w przyszłości można było decyzje w tych kwestiach 
podejmować większością głosów, a państwo może zostać przegłosowane. 

Przywódcy rządów będą także mogli rozszerzyć uprawnienia Unii Europejskiej na nowe 
obszary bez konieczności zwrócenia się do elektoratu. 

Chcemy Unii Europejskiej, która jest bliżej swoich obywateli.  Konstytucja Unii Europejskiej 
prowadzi do odwrotnego efektu – centralizując jeszcze więcej władzy w Brukseli. 

Z tego względu zgłaszam rekomendację, aby odrzucić konstytucję. Na jej miejsce proponuję 
więcej wolności w Państwach Członkowskich, a nie więcej centralizmu; 

• Wszystkie prawa winny być opatrzone datą, po której wygasają, o ile nie zostaną  ponownie 
zatwierdzone lub o ile nie zostaną w nich dokonane poprawki.  

• Należy poddać krytycznej analizie 100 000 stron aktualnie istniejących aktów prawnych 
Unii Europejskiej, tak aby wszelkie kwestie nie mające charakteru ponadgranicznego 
zostały ponownie przekazane parlamentom Państw Członkowskich. 

• Należy wprowadzić prawdziwą zasadę pomocniczości, na mocy której parlamenty krajowe 
przyjmują roczną listę aktów prawnych i udzielają Komisji prawa opracowania propozycji 
ustawodawczej. 

• Wszelkie decyzje Unii Europejskiej winny przyjmować dwie formy: ustaw i rekomendacji.  
Ustawy należy stosować w obszarach, w których Państwa Członkowskie nie mogą 
samodzielnie podejmować efektywnych działań legislacyjnych.  We wszystkich innych 
obszarach należy stosować rekomendacje.  

• Trybunał winien ograniczyć się do orzekania w konkretnych sporach i zrezygnować z 
tworzenia większej integracji. 

NIE NOWEMU „SUPERPAŃSTWU” 

Konstytucja Unii Europejskiej nadaje Unii Europejskiej status „osoby prawnej”, która 
reprezentuje Państwa Członkowskie w stosunkach z resztą świata i odbiera Państwom 
Członkowskim status niezależnych krajów. 

Każda decyzja przyjęta przez Unię Europejską EU ma pierwszeństwo przed demokratycznie 
uchwalonym prawem Państw Członkowskich.  Nawet nasze konstytucje muszą ustąpić w 
przypadku konfliktu z decyzją z Brukseli. 

Tę zasadę centralistycznego państwa federacyjnego ustanawia obecnie art. 6 nowej konstytucji 
i wymaga od Państw Członkowskich, aby wnosiły wszelkie spory do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Unia Europejska zyskuje swoje własne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wspólną 
armię i siły policyjne.  Wspólnego Prezydenta i wspólnego Ministra Spraw Zagranicznych, 
wraz ze wspólnym przywódcą rządu – Przewodniczącym Komisji – aby reprezentować nas w 
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stosunkach ze światem. 

Na dobre i na złe, 25 Państw Członkowskich stanie się „stanami” podobnie jak stany w USA, 
jednak w porównaniu ze stanami Ameryki Północnej z mniejszym zakresem swobody w 
uchwalaniu niezależnego ustawodawstwa.  Również z tego powodu składam rekomendację, 
aby odrzucić konstytucję. 

W jej miejsce proponuję współpracę niezależnych i wolnych krajów.  W świecie nie ma miejsca 
dla nowego supermocarstwa. 

• Współpraca w Unii Europejskiej winna opierać się nie na konstytucji, a na umowach 
między niezależnymi państwami, każdy traktat międzypaństwowy można wypowiedzieć przy 
zachowaniu dwuletniego terminu wypowiedzenia. 

• Trybunał Sprawiedliwości i władze Unii Europejskiej winny szanować konstytucje 
poszczególnych Państw Członkowskich, zgodnie z ich interpretacją przez sąd najwyższy lub 
trybunał konstytucyjny danego kraju.  

• Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej nie powinna uniemożliwiać Państwom 
Członkowskim niezależnego działania na arenie międzynarodowej.  

• Armia winna być oddzielona od cywilnej współpracy w Unii Europejskiej. 

• Należy zrezygnować ze stanowiska Przewodniczącego Unii Europejskiej na rzecz 
praktycznego urzędu lub przewodniczącego reprezentującego Państwa Członkowskie 
sprawującego urząd rotacyjnie. 

UNIA EUROPEJSKA WINNA PRZEJŚĆ GRUNTOWNĄ REORGANIZACJĘ 

Nadal mamy budżet, który poprzez oszustwa traci mniej więcej 10% podatków, jakie płacimy 
do Brukseli.  

Nadal mamy Unię, w której Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Obrachunkowy i Komisja 
Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego nie są w stanie kontrolować wykorzystania 
funduszy Unii Europejskiej. 

Mamy politykę wobec rybołówstwa, która jednakowo szkodzi rybom i rybakom, politykę rolną, 
która jest kosztowna dla konsumentów i podatników, a nie daje korzyści rolnikom. 

Fundusze Strukturalne, w których marnuje się pieniądze. 

Również z tego względu zgłaszam wniosek o odrzucenie Konstytucji. 

Proponuję, aby Unia Europejska przeszła gruntowną reorganizację, zanim uzyska więcej 
uprawnień decyzyjnych. 

UCZCIWE REFERENDUM 

• Projekt konstytucji winien być poddany referendum we wszystkich państwach w tym 
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samym terminie, tak aby obywatele Europy mieli ostatnie słowo w kwestii zasad, jakie mają 
obowiązywać w odniesieniu do ich współpracy. 

• Referenda winny być uczciwe i wolne, przy zapewnieniu w każdym kraju jednakowych 
środków publicznych zarówno tym, którzy konstytucję popierają, jak i tym, którzy ją 
odrzucają. 

Jeżeli w danym kraju konstytucja zostanie odrzucona, należy powołać nowy i bardziej 
reprezentatywny konwent w celu opracowania propozycji bardziej demokratycznych zasad, 
które będą w stanie nas zjednoczyć, a nie dzielić Europejczyków, tak jak to czyni konstytucja 
Unii Europejskiej. 

 

 Or. da 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 103 
Akapit 1 

1. Uznaje, że Konstytucja dla Europy przyjęta przez Konferencję Międzyrządową na 
podstawie projektu opracowanego przez Konwent, stanowi krok o nadzwyczajnym 
znaczeniu w procesie integracji Europejskiej i ucieleśnia historyczne zobowiązanie, 
które – gdy zostanie wprowadzone w życie – przyniesie bezpośrednie korzyści 
obywatelom Europy, umożliwiając i demokratyzując działania Unii podejmowane przez 
nią w wykonywaniu jej uprawnień i włączając w to zadanie wszystkie jej instytucje i 
Państwa Członkowskie, począwszy od ich rządów i parlamentów krajowych aż po ich 
władze regionalne i lokalne; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 104 
Akapit 1 

1. uznaje, że projekt Konstytucj stanowi punkt kulminacyjny trendu, obecnego we 
wszystkich poprzednich Trakatach, zmierzajacego w kierunku ścislejszej integracji 
politycznej i pogłębienia demokracji w publicznym obszarze Europy; podkreśla, iż 
właśnie w tym otwartym obszarze Konstytucja jest obecnie wprowadzana, jako punkt 
odniesienia oraz proces;  
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 Or. pt 

 

Poprawkę zgłaszają  Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 105 
Akapit 1 

1. uznaje, że (usunąć) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy prowadzi do 
znaczącej poprawy w stosunku do istniejących Traktatów, co przyniesie wyczuwalne 
korzyści obywatelom Europy, Parlamentowi Europejskiemu, będącemu ich 
demokratyczną reprezentacją, i instytucjom UE (usunąć); 

 Or. de 

 
 

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

Poprawka 106 
Akapit 1 

1. Uznaje, iż ogólnie, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi (usunąć) 
kompromis wprowadzający pewne ulepszenia w stosunku do istniejących (usunąć); 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 107 
Akapit 1 

1. Uznaje, że (usunąć) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi 
satysfakcjonujący kompromis i znaczącą zmianę w stosunku do istniejących Traktatów, 
który przyniesie widoczne korzyści obywatelom Europy i społeczeństwu 
obywatelskiemu, Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom krajowym będącym ich 
demokratyczną reprezentacją, (usunąć) Państwom Członkowskim, ich władzom 
regionalnym i lokalnym oraz instytucjom Unii Europejskiej, a w związku z tym Unii 
(usunąć) jako całości, 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 108 
Akapit 1 

1. Uznaje, że (usunąć) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi ogromne 
ulepszenie w stosunku do istniejących Traktatów, które przyniesie wyczuwalne korzyści 
obywatelom Europy, Parlamentowi Europejskiemu będącemu ich demokratyczną 
reprezentacją oraz instytucjom Unii Europejskiej, ale także Państwom Członkowskim, 
ich władzom regionalnym i lokalnym, a w związku z tym Unii Europejskiej jako całości; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sérgio Sousa Pinto 

Poprawka 109 
Akapit 1 

1. Uznaje, że (usunąć) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy stanowi 
satysfakcjonujący kompromis prowadzący do znaczącego polepszenia w stosunku do 
istniejących Traktatów, który przyniesie wyczuwalne korzyści obywatelom Europy, 
Parlamentowi Europejskiemu będącemu ich demokratyczną reprezentacją oraz 
instytucjom Unii Europejskiej, ale także Państwom Członkowskim, ich władzom 
regionalnym i lokalnym, a w związku z tym Unii Europejskiej jako całości; 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 110 
Akapit 1 

Bez wpływu na wersję w języku angielskim. 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 111 
Akapit 1 a (nowy) 

1a. Wyraża pełne poszanowanie i zrozumienie dla tych obywateli, którzy mogą uznać, iż 
tekst ten, jako tekst będący wynikiem kompromisu, w znacznym stopniu nie odpowiada 
jakiemuś ich uzasadnionemu dążeniu lup pewnej ich liczbie; podkreśla jednakże, że 
generalna opinia na temat Traktatu Konstytucyjnego powinna w każdym przypadku 
wynikać z odpowiedniego wyważenia wspomnianych uzasadnionych obaw i znaczących 
ulepszeń, jakie przynosi on Unii i jej obywatelom; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 112 
Tytuł poprzedzający Akapit 2 

Unia Europejska: unia państw i obywateli – jednostka posiadająca osobowość prawną  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 113 
Tytuł poprzedzający akapit 2 

Wspólnota podstawowych praw i wartości 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Reinhard Rack 

Poprawka 114 
Akapit 1 a (nowy) 

1a. Nie zamierza, w świetle ogólnie pozytywnego rezultatu, ponownie wyraźnie zwracać 
uwagi na wszystkie kwestie, co do których zgłaszano indywidualne zastrzeżenia; 
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 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 115 
Tytuł poprzedzający akapit 2 

Więcej przejrzystości w Unii Europejskiej   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 116 
Tytuł poprzedzający akapit 2 

Lepsza definicja istoty i celów Unii   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 117 
Akapit 2 

(Akapit 2 otrzymuje numer 4) 

Objaśnienie istoty i celów Unii 

2. Wierzy, że projekt Konstytucji zapewnia jej obywatelom większą przejrzystość co do 
istoty i celów Unii (usunąć), oraz jej kompetencji w stosunkach z Państwami 
Członkowskimi, zwłaszcza dlatego, że:  

a) skomplikowane w swej całości Traktaty europejskie zostają zastąpione Konstytucją, 
jednym, bardziej czytelnym tekstem, zawierającym cele, prawa i ograniczenia Unii; 

b) uświęcona została podwójna prawomocność Unii, i zostało jasno określone, iż jest 
ona Unią Państw i obywateli;  

c) wartości i cele Unii oraz zasady, którymi kieruje się ona w swych działaniach w 
stosunkach z Państwami Członkowskimi, stosując zasadę poszanowania różnorodnych 
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kompetencji, zostały wyjaśnione i lepiej zdefiniowane; 

d) znika różnica pomiędzy wzajemnie nakładającymi się i stanowiącymi źródło 
nieporozumień koncepcjami „Wspólnoty Europejskiej” i “Unii Europejskiej”; Unia 
Europejska staje się jednym podmiotem obdarzonym osobowością prawną;  

e) typologia i terminologia europejskich aktów prawnych ulegnie uproszczeniu i 
wyjaśnieniu: “ustawy europejskie” i “ramowe ustawy europejskie”  zastapią 
różnorodne rodzaje aktów prawnych (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, decyzje 
ramowe itp.), wykorzystując słownictwo lepiej opisujące rzeczywistość, 

f) gwarantuje się pełne poszanowanie uprawnień Państw Członkowskich oraz władz 
regionalnych i lokalnych, wraz z przyjęciem przez Unię za jej motto hasła  „jedność w 
różnorodności”; ustala się, ze Państwa Członkowskie uzyskują względem Konstytucji 
równe prawa; ustala się obowiązek poszanowania tożsamości narodowej Państw 
Członkowskich oraz ich podstawowych struktur politycznych i konstytucyjnych, w tym 
władz regionalnych i lokalnych; potwierdza się zasadę przyznawania uprawnień 
(zgodnie z którą Unia posiada tylko takie uprawnienia, jakie zostały jej przyznane przez 
Państwa Członkowskie); większy nacisk kładzie się na zasadę pomocniczości (zgodnie z 
którą Unia podejmuje działania jedynie w sytuacjach, gdy cele działania nie mogą być 
wystarczająco efektywnie zrealizowane przez Państwa Członkowskie); Uświęca się 
zasadę proporcjonalności (zgodnie z którą Unia podejmuje działania jedynie wtedy gdy 
jest to niezbędne w celu realizacji celów Konstytucji); uczestnictwo Państw 
Członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym zostaje 
ustalone, a cele Unii zostają rozszerzone o spójność terytorialną;  

g) wymienia się symbole Unii Europejskiej, pozwalając w ten sposób obywatelom na 
pogłębienie ich poczucia przynależności do Unii: flagę z kręgiem dwunastu gwiazd na 
niebieskim tle, hymn zaczerpnięty z „Ody do radości” pochodzącej z IX Symfonii 
Ludwiga  van Beethovena, motto „Jedność w różnorodności”, wspólną walutę euro, 
oraz Święto Europy (9 maja) jako uroczystość, którą będzie się obchodzić w całej Unii;  

h) (Usunąć) 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 118 
Akapit 2 

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że projekt Konstytucji wprowadza większą przejrzystość co 
do istoty i celów Unii w oczach jej obywateli, jak też w stosunkach między Unią i Państwami 
Członkowskimi: 
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(a) skomplikowane w swej całości Traktaty europejskie zostaną zastąpione jednym, bardziej 
czytelnym dokumentem zawierającym cele, prawa i ograniczenia Unii; 

(b) podkreślona została podwójna prawomocność Unii, jako unii Państw i obywateli; 

(c) zdefiniowane zostały wartości i cele Unii oraz zasady, które regulują jej działanie i 
relacje z Państwami Członkowskimi oraz wyznaczają polityki Unii zgodnie z potrzebami 
jej obywateli; 

(d) znikną nieporozumienia dotyczące „Wspólnoty Europejskiej” i „Unii Europejskiej”, gdyż 
Unia Europejska stanie się jednym podmiotem posiadającym osobowość prawną 
(usunąć); 

(e) instrumenty i terminologia europejska ulegną uproszczeniu, wprowadzone zostaną 
łatwiejsze do zrozumienia pojęcia (np. prawa europejskie będą nosiły nazwę ustaw i 
ustaw ramowych), wykorzystujące słownictwo lepiej opisujące rzeczywistość; 

(f) większe znaczenie "jedności w różnorodności", obowiązek poszanowania równości 
Państw Członkowskich (usunąć) oraz ich tożsamości narodowej, wyrażającej się w ich 
podstawach strukturalnych zarówno politycznych, jak i konstytucyjnych, w tym władz 
regionalnych i lokalnych, a także większe znaczenie zasady przyznawania kompetencji, 
pomocniczości i proporcjonalności (usunąć); 

(g) uznanie symboli Unii uwrażliwi w większym stopniu obywateli Unii na jej instytucje i 
ich działalność; 

(h) klauzula o solidarności między Państwami Członkowskimi pozwoli obywatelom liczyć 
na wsparcie wszystkich Państw Członkowskich Unii w razie ataku terrorystycznego lub 
katastrofy naturalnej bądź wywołanej przez ludzi; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 119 
Akapit 2, wprowadzenie 

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, iż wzmocnieniu ulegają prawa osobiste obywateli oraz 
wartości i cele zdefiniowane w Konstytucji: 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 120 
Akapit 2 

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że projekt Konstytucji wprowadza bardziej precyzyjną 
definicję misji Unii i większą przejrzystość co do istoty i celów Unii w oczach jej 
obywateli, jak też w stosunkach między Unią i Państwami Członkowskimi, a w 
szczególności że: 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 121 
Akapit 2 

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że projekt Traktatu Konstytucyjnego wprowadza 
większą przejrzystość co do istoty i celów Unii w oczach jej obywateli, jak też w 
stosunkach między Unią i Państwami Członkowskimi: 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon oraz 
Vincent Peillon 

Poprawka 122 
Akapit 2 

2. uznaje, iż projekt Konstytucji wprowadza nieco większą przejrzystość co do istoty i 
celów Unii w oczach jej obywateli, jak też w stosunkach między Unią i Państwami 
Członkowskimi: 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 123 
Akapit 2(a) 

(a) skomplikowane w swej całości Traktaty europejskie zostaną zastąpione jednym, bardziej 
czytelnym dokumentem zawierającym cele i uprawnienia Unii, jej instrumenty 
polityczne oraz instytucje; 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 124 
Akapit 2, (a) 

(a) skomplikowane w swej całości Traktaty europejskie zostaną zastąpione jednym, bardziej 
czytelnym dokumentem zawierającym cele, prawa i ograniczenia Unii oraz wyraźnie 
ustalającym prymat prawa wspólnotowego; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 125 
Akapit 2, podpunkt (a a) (nowy) 

(aa) Karta Praw Podstawowych, będąca kamieniem węgielnym wspólnego systemu wartości, 
zostaje w całości włączona do Konstytucji a w związku z tym zyskuje moc wiążącą; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 126 
Akapit 2, point (b) 

usunąć 
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud 

Poprawka 127 
Akapit 2(b) 

(b) podkreślona została podwójna prawomocność Unii, jako unii Państw i obywateli, z 
należytym poszanowaniem podstawowych zasad demokratycznych opierających się na 
akceptacji zasady głosowania większościowego; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Riccardo Ventre 

Poprawka 128 
Akapit 2 (b) 

b) podkreślona została (usunąć) prawomocność Unii, jako unii obywateli, wspólnot 
lokalnych i regionalnych oraz państw; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 129 
Akapit 2, podpunkt (b) 

(2) uznanie faktu podwójnej prawomocności Unii, jako unii Państw i obywateli, stanowi 
uświęcenie suwerennych praw obywateli w procesie integracji europejskiej; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 130 
Akapit 2, podpunkt (b a) (nowy) 

(ba) obywatele uzyskają lepszy dostęp do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawach związanych z prawem wspólnotowym; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 131 
Akapit 2(c) 

(c) jasno zdefiniowane zostaną wartości (usunąć) oraz zasady, które regulują jej działanie i 
relacje z Państwami Członkowskimi (usunąć); 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 132 
Akapit 2 (c) 

(c) wartości i cele Unii oraz zasady, które regulują jej działanie i relacje z Państwami 
Członkowskimi zostaną jasno zdefiniowane, w sposób postępowy i dostosowany do 
nowej rzeczywistości społecznej oraz wyznaczą zasady polityki Unii zgodnie z 
potrzebami jej obywateli; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 133 
Akapit 2, point (c) 

(c) wartości i cele Unii oraz zasady, które regulują jej działanie i relacje z Państwami 
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Członkowskimi zostaną jasno zdefiniowane, nie naruszając podstawowej suwerenności 
Państw Członkowskich oraz nie ignorując historycznych i duchowych korzeni Europy 
oraz wyznaczą zasady polityki Unii zgodnie z potrzebami jej obywateli; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 134 
Akapit 2 (c) 

(c) wartości i cele Unii oraz zasady, które regulują jej działanie i relacje z Państwami 
Członkowskimi, zostaną jasno zdefiniowane oraz skierują zasady polityki Unii na drogę 
postępu i dobrobytu jej obywateli; 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 135 
Akapit 2, point (d) 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 136 
Akapit 2 (d) 

(d) Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska, których nazwy pokrywają się, co stanowi 
źródło nieporozumień, staną się jedną osobą prawną, a Unia uzyska jednostkową i 
zdefiniowaną osobowość prawną;  

 Or. es 
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Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 137 
Akapit 2(d) 

(d) Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska, których nazwy pokrywają się, co stanowi 
źródło nieporozumień, staną się jedną osobą prawną i jedną strukturą, nawet jeśli nie 
wszystkie decyzje podejmowane są metodą wspólnotową; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 138 
Akapit 2 (e) 

(e) nowe stosunki pomiędzy kompetencjami Państw Członkowskich i kompetencjami Unii, 
a także lepsza struktura i wyższa efektywność procesu decyzyjnego znajdą odbicie w 
bardziej przejrzystej definicji aktów prawnych i zakresu, w jakim są one obowiązujące; 
rozporządzenia zostaną zastąpione przez „ustawy europejskie” a dyrektywy przez 
„ramowe ustawy europejskie”;  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 139 
Akapit 2, point (e) 

(e) instrumenty i terminologia europejska ulegną uproszczeniu i staną się bardziej 
zrozumiałe dla zwykłych obywateli; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 140 
Akapit 2, podpunkt (e) 

(e) instrumenty i terminologia europejska ulegną uproszczeniu, wprowadzone zostaną 
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łatwiejsze do zrozumienia pojęcia (usunąć) wykorzystujące słownictwo lepiej opisujące 
rzeczywistość; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 141 
Akapit 2, point (f) 

usunąć   

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Poprawka 142 
Akapit 2, podpunkt (f) 

usunąć 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 143 
Akapit 2, point (f) 

(f) wszystkie te czynniki, które gwarantują, że Unia nie stanie się nigdy scentralizowanym i 
wszechmocnym „superpaństwem”, a między nimi  

- podstawowa zasada równości Państw Członkowskich w ramach Unii w odniesieniu do 
ich uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji; 

- poszanowanie ich tożsamości, wyrażającej się w ich politycznych i konstytucyjnych 
strukturach, co obejmuje także samorządy regionalne; 

- zasada przyznawania uprawnień (zgodnie z którą Unia posiada jedynie tyle 
kompetencji, ile przyznały jej państwa członkowskie), zasada pomocniczości (zgodnie z 
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którą, w przypadku gdy nie przysługują jej wyłączne kompetencje, Unia podejmuje 
działania jedynie wówczas, gdy dany cel nie może być lepiej zrealizowany na niższym 
szczeblu przez Państwa Członkowskie, władze regionalne lub lokalne) oraz zasada 
proporcjonalności (zgodnie z którą forma i treść działań Unii nie może wykraczać poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia danego celu przewidzianego Traktatem); 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 144 
Akapit 2 (f) 

(f) definiując kompetencje Państw Członkowskich oraz kompetencje Unii, konkurencyjne 
wobec siebie centra decyzyjne działają zgodnie z zasadą proporcjonalności i 
pomocniczości, zapewniając w ten sposób, iż narody i ludy Europy realizować będą 
zasadę „jedności w różnorodności”; ponadto, w takim stopniu w jakim przyznaje ona 
zwiększoną wagę prawną obszarowi decyzji politycznych, Konstytucja skłania się ku 
równości Państw Członkowskich;  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 145 
Akapit 2, point (f) 

(f) istnieje niezwykle silny  nacisk na decentralizację wyrażającą się hasłem „jedność w 
różnorodności”, obowiązek poszanowania równości Państw Członkowskich wobec 
Konstytucji oraz ich tożsamości narodowej a także wewnętrznych struktur 
konstytucyjnych, nadawanie Unii kompetencji przez jej Państwa Członkowskie, zasadę 
pomocniczości i proporcjonalności, oraz centralną rolę Państw Członkowskich w 
procesie decyzyjnym Unii; 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 146 
Akapit 2, podpunkt (f) 

(f) nacisk na „jedność w różnorodności”, obowiązek poszanowania równości Państw 
Członkowskich względem Konstytucji oraz ich tożsamości narodowej wyrażającej się w 
ich podstawach strukturalnych zarówno politycznych, jak i konstytucyjnych, w tym 
władz regionalnych i lokalnych, zasada nadawania kompetencji (w jej ramach Unia 
posiada tylko tyle kompetencji, ile przyznają jej Państwa Członkowskie), zasada 
pomocniczości, zasada proporcjonalności i uczestnictwo Państw Członkowskich w 
procesie decyzyjnym Unii, a zwłaszcza ich centralna rola w przypadku zmian w 
Konstytucji, które wprowadzałyby zmiany kompetencji zwiększające uprawnienia Unii, 
gwarantują że Unia nie stanie się nigdy scentralizowanym i wszechmocnym 
„superpaństwem”; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud 

Poprawka 147 
Akapit 2(f) 

(f) nacisk na "jedności w różnorodności", obowiązek poszanowania równości Państw 
Członkowskich względem Konstytucji oraz ich tożsamości narodowej wyrażającej się w 
ich podstawach strukturalnych zarówno politycznych, jak i konstytucyjnych, w tym 
władz regionalnych i lokalnych, zasada podziału kompetencji (w jej ramach Unia posiada 
tylko tyle kompetencji, ile przyznają jej Państwa Członkowskie), zasada pomocniczości, 
zasada proporcjonalności i uczestnictwo Państw Członkowskich w procesie decyzyjnym 
Unii, gwarantują adekwatność i odpowiednią realizację wspólnie uznawanych zasad 
prawnych; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 148 
Akapit 2, point (f) 

(f) gwarantuje, że Unia Europejska nie stanie się nigdy scentralizowanym i 
wszechmocnym „superpaństwem” dzięki naciskowi na „jedność w różnorodności” oraz 
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obowiązek poszanowania równości Państw Członkowskich  (usunąć) i ich tożsamości 
narodowej (usunąć), a także dzięki zasadzie przyznawania kompetencji (w jej ramach 
Unia posiada tylko tyle kompetencji, ile przyznają jej Państwa Członkowskie), zasadzie 
pomocniczości, i zasadzie proporcjonalności oraz uczestnictwu Państw Członkowskich 
w procesie decyzyjnym Unii (usunąć); 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 149 
Akapit 2 (f) 

(f) nacisk na "jedność w różnorodności", obowiązek poszanowania równości Państw 
Członkowskich względem Konstytucji oraz ich tożsamości narodowej wyrażającej się w 
ich podstawach strukturalnych zarówno politycznych, jak i konstytucyjnych, w tym 
władz regionalnych i lokalnych, zasada przyznawania kompetencji (w jej ramach Unia 
posiada tylko tyle kompetencji, ile przyznają jej Państwa Członkowskie), zasada 
pomocniczości, zasada proporcjonalności i uczestnictwo Państw Członkowskich w 
procesie decyzyjnym Unii, gwarantują, że nie stanie się ona nigdy scentralizowanym i 
wszechmocnym "superpaństwem", a w zamian zmierzać będzie w kierunku 
federalizacji, gwarantując zgodność rzeczywistych warunków, w jakich funkcjonują 
państwa narodowe, oraz ich struktur politycznych z istnieniem europejskich interesów i 
obywatelstwa europejskiego; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 150 
Akapit 2 (g) 

Usunąć 

 Or. pt 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 151 
Akapit 2, podpunkt (g) 

(g) włączenie symboli Unii do Konstytucji w większym stopniu uwrażliwi obywateli Unii na 
jej instytucje i ich działalność; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 152 
Akapit 2, point (g) 

(g) uznanie symboli Unii zwiększy wrażliwość (usunąć) na instytucje unijne i ich 
działalność; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 153 
Akapit 2, point (h) 

(h) klauzula o solidarności między Państwami Członkowskimi, (którą można by ulepszyć 
poprzez rozszerzenie jej tak, by obejmowała również atak wojskowy skierowany przeciw 
Państwom Członkowskim i ochronę integralności terytorialnej Państw) pozwoli 
obywatelom liczyć na wsparcie wszystkich Państw Członkowskich Unii w razie ataku 
terrorystycznego lub katastrofy naturalnej, bądź wywołanej przez ludzi; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud 

Poprawka 154 
Akapit 2(h) 

(h) klauzula o solidarności między Państwami Członkowskimi pozwoli obywatelom liczyć 
na jednakowe wsparcie wszystkich Państw Członkowskich Unii w razie ataku 
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terrorystycznego lub katastrofy naturalnej, bądź wywołanej przez ludzi; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 155 
Akapit 2 (ha) (nowy) 

(ha). Z uwagi na swoje szczególne znaczenie w rozszerzonej Unii, spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna zostaje ponownie potwierdzona jako zasada, cel i polityka, w 
sposób gwarantujący kontynuację działań mających na celu jej osiągnięcie i 
konsolidację wewnątrz wszystkich Państw Członkowskich i między nimi, przy 
zastosowaniu wystarczających środków;  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 156 
Akapit 2 (ha) (nowy) 

(ha) wzmocnienie Parlamentu Europejskiego oraz zaangażowanie parlamentów krajowych 
w jego proces polityczny; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 157 
Akapit 2 a (nowy) 

2a. z żalem stwierdza, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy nie pozwala na 
osiągnięcie w pełni celów społecznych Europy, ubolewa nad faktem, iż Traktat ten nie 
pozwala na ustanowienie standardów socjalnych, a zwłaszcza minimalnej płacy 
europejskiej; wskazuje iż czynniki te są niezbędne do zapewnienia pełnego poparcia 
obywateli dla projektu europejskiego; 
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 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 158 
Tytuł poprzedzający akapit 3 

Skuteczność działania Unii oraz wzmocnienie jej roli w świecie  

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 159 
Tytuł poprzedzający akapit 3 

Lepsza struktura i większa efektywność procesu decyzyjnego  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 160 
Tytuł poprzedzający akapit 3 

Lepsza struktura i większa efektywność decyzji  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 161 
Tytuł poprzedzający akapit 3 

Większa efektywność Unii Europejskiej   
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 162 
Nagłówek poprzedzający akapit 3 

Wzrost skuteczności i efektywności Unii 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira oraz 
Benoît Hamon 

Poprawka 163 
Akapit 3 wprowadzenie [aż do pkt. (a)] 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 164 
Akapit 3 

3. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż, po wejściu w życie Traktatu Konstytucyjnego, 
nastąpi wzrost skuteczności wykonywania zadań przez instytucje Unii, dzięki 
następującym ulepszeniom: 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 165 
Akapit 3 

3. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż, po wejściu w życie Konstytucji, nastąpi wzrost 
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skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez instytucje Unii, dzięki 
następującym ulepszeniom: 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 166 
Akapit 3 

(Akapit 3 przyjmuje numer 5) 

Bardziej efektywna Unia 

3. uważa, iż po wejściu z życie Konstytucji, nastąpi wzrost skuteczności wykonywania 
zadań przez instytucje Unii, zwłaszcza dzięki temu, iż 

a) zwiększa się zakres stosowania w Radzie metody głosowania większością 
kwalifikowaną w miejsce jednomyślnego podejmowania decyzji, co jest niezbędne jeśli 
Unia złożona z dwudziestu pięciu Państw Członkowskich ma działać i nie być narażona 
na blokowanie swych działań przez weto;  

b) powstaje stanowisko europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych, zajmującego 
pozycję Wiceprzewodniczącego Komisji, który będzie przemawiał w imieniu Unii na 
arenie międzynarodowej i przewodził unijnej polityce zagranicznej, a zarazem będzie 
powołany przez rządy do Rady, i – jako członek Komisji – będzie odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim;  

c) wzmacnia się zdolność Unii do tworzenia wspólnych instrumentów w obszarze polityki 
obronnej;  

d) ustabilizowana zostaje  prezydencja Rady Europy, w formie dwuipółletniej kadencji, 
rotacyjnie sprawowanej przez wszystkie 25 Państw Członkowskich, w miejsce obecnej 
półrocznej kadencji;  

e) Unia Europejska uzyskuje osobowość prawną (do tej pory zarezerwowaną jedynie dla 
Wspólnoty Europejskiej) co umożliwi jej działanie w sferze stosunków 
międzynarodowych oraz występowanie jako strona umów międzynarodowych;  

f) składu Komisji zostaje zmniejszony do 20 członków, nie będzie już ona składać się z 
przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich; 

g) zmniejsza się liczbę instrumentów legislacyjnych Unii i procedur ich przyjmowania; 
wyjaśniona zostaje różnica pomiędzy instrumentami legislacyjnymi i wykonawczymi; 

h) zwiększa się efektywność działań Unii w obszarze sprawiedliwości i spraw 
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wewnętrznych, dzięki rozszerzeniu procedury legislacyjnej na cały obszar, przy pełnym 
zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego, oraz dzięki wprowadzeniu zasady 
głosowania większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji w Radzie, co 
pozwala na stworzenie prawdziwej „Unii prawnej”;  

i) polityka w sprawach imigracji i azylu zyskuje pełen status polityki Unii, pozwalając w 
ten sposób na promowanie działań mających na celu integrację obywateli państw 
trzecich oraz gwarantując sprawiedliwy podział obowiązków pomiędzy Państwa 
Członkowskie, dzięki zamieszczeniu w Konstytucji odpowiednich postanowień;  

j) grupy Państw Członkowskich uzyskują możliwość nawiązywania między sobą 
ściślejszej współpracy w pewnych obszarach polityki, w których nie wszystkie Państwa 
Członkowskie chcą się angażować; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 167 
Akapit 3 

3. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż wraz z wejściem w życie Konstytucji, nastąpi wzrost 
skuteczności wykonywania zadań przez instytucje, dzięki następującym ulepszeniom: 

(a) zwiększy się zakres stosowania w Radzie głosowań większością kwalifikowaną, a 
zmniejszy zakres stanowienia jednomyślnie, co jest niezbędne, by uniknąć impasu w Unii 
dwudziestu pięciu  lub większej ilości członków; 

(b) dwu i półroczna Prezydencja w Radzie Europejskiej zastąpi  Prezydencję zmieniającą się 
co sześć miesięcy; 

(c) zmniejszy się rozmiar Komisji Europejskiej; 

(d) Nowy europejski (usunąć) Minister Spraw Zagranicznych (usunąć) będzie wypowiadał 
się w imieniu Unii w sprawach, w których zajmie ona wspólne stanowisko; 

(e) nadanie Unii osobowości prawnej (usunąć) wzmocni jej możliwość działania na 
poziomie międzynarodowym i pozwoli Unii stać się stroną umów międzynarodowych; 

(f) wzmocniona zostanie możliwość rozwijania wspólnych struktur w zakresie polityki 
obronności i bezpieczeństwa w ramach Unii, wzmacniając  tym samym rolę Unii w 
promowaniu pokoju na świecie; 

(g) ograniczona zostanie ilość instrumentów legislacyjnych oraz procedur służących ich 
przyjmowaniu, jednocześnie nastąpi wyraźne rozróżnienie między instrumentami 
legislacyjnymi a wykonawczymi; 
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(h) wzmocniona zostanie skuteczność procedur Unii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych, gwarantująca konkretne postępy w zakresie bezpieczeństwa i 
kontroli imigracji; 

(i) w pewnej liczbie kwestii ułatwione zostanie stosowanie owocnej metody wspólnotowej 
jak tylko pojawi się wola polityczna, by tak uczynić; 

(j) zwiększy się możliwość odwołania do elastycznych rozwiązań w przypadku, gdy nie 
wszystkie Państwa Członkowskie będą chciały równocześnie angażować się w daną 
politykę lub nie będą w stanie się w nią zaangażować; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira oraz 
Benoît Hamon 

Poprawka 168 
Akapit 3(a) 

(a) zwiększy się zakres stosowania w Radzie głosowań większością kwalifikowaną, a 
zmniejszy zakres stanowienia jednomyślnie, co jest niezbędne, by uniknąć impasu w Unii 
dwudziestu pięciu  lub większej ilości członków; niepowodzenie we wprowadzeniu 
zasady głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach społecznych i prawnych jest 
symptomatyczne dla braku chęci osiągania postępu w obszarach, które pomimo to są 
niezbędne dla spójności i dobrobytu Unii; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 169 
Akapit 3 (a) 

(a) zwiększy się zakres stosowania w Radzie głosowań większością kwalifikowaną, a 
zmniejszy zakres stanowienia jednomyślnie, co jest niezbędne, by uniknąć impasu w Unii 
dwudziestu pięciu  lub większej ilości członków, dzięki czemu podwójna koncepcja 
pogłębienia i poszerzenia uzyska pełnię znaczenia;  

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

Poprawka 170 
Akapit 3(a) a (nowy) 

(aa) z żalem stwierdza, iż Traktat Konstytucyjny nie zezwala na żaden postęp w sferze 
fiskalnej oraz, że zasada jednomyślności zostaje zachowana, nawet w związku z 
działaniami mającymi na celu zwalczanie oszustw fiskalnych, w przeciwieństwie do 
tego, co uzgodnił Konwent; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 171 
Akapit 3(b) 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 172 
Akapit 3, point (b) 

(b) dwu i półroczna Prezydencja w Radzie Europejskiej zastąpi  Prezydencję zmieniającą się 
co sześć miesięcy, zapewniając lepszą kontynuację polityki; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Reinhard Rack 

Poprawka 173 
Akapit 3, podpunkt (c) 

usunąć 
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 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 174 
Akapit 3, point (c) 

(c) zmniejszy się rozmiar Komisji Europejskiej, w opraciu o zasadę równej rotacji Państw 
Członkowskich; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 175 
Akapit 3, point (c) 

(c) zmniejszy się rozmiar Komisji Europejskiej, tak aby stała się ona bardziej efektywna; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Joachim Wuermeling 

Poprawka 176 
Akapit 3, podpunkt (c) 

(c) zmniejszy się liczba członków Komisji Europejskiej; 

 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 177 
Akapit 3, podpunkt (c) 

(c) zmniejszy się rozmiar Komisji Europejskiej począwszy od roku 2014; 

 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 178 
Akapit 3, point (d) 

(d) Powołany zostanie Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, którego 
stanowisko połączy w sobie dwa stanowiska, które obecnie mogą się nakładać i 
stanowić powód zamieszania, który będzie wypowiadał się w sprawach, w których Unia 
zajmie wspólne stanowisko, co – wraz z nadaniem jej osobowości prawnej – znacznie 
wzmocni pozycję Unii jako aktora na scenie międzynarodowej; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 179 
Akapit 3 (d) 

(d) w miejsce Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. WPZB oraz komisarza ds. stosunków 
zewnętrznych - stanowisk nakładających się i wprowadzających zamieszanie- powstanie 
jedno stanowisko europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych, który będzie 
wypowiadał się w sprawach, w których Unia zajmie wspólne stanowisko, przyczyniając 
się w ten sposób do pojawienia się Unii Europejskiej jako znaczącego mocarstwa 
światowego zdolnego do podejmowania działań na skalę międzynarodową w celu 
realizacji celów Konstytucji -  włączając w to zachowanie pokoju, unikanie konfliktów 
oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych -  
promocji rozwoju i likwidacji ubóstwa oraz popierania systemu opartego na 
wielostronnej współpracy; 

 Or. es 
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Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 180 
Akapit 3, point (d) 

(d) utworzenie stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, który będzie 
się wypowiadał w imieniu Unii w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i polityki 
bezpieczeństwa, będzie Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, będzie 
przewodniczył Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych i prowadził nową wspólną 
administrację Komisji i Rady; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 181 
Akapit 3, podpunkt (d) 

(d) w miejsce Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. WPZB oraz komisarza ds. stosunków 
zewnętrznych - stanowisk nakładających się i wprowadzających zamieszanie- powstanie 
jedno stanowisko europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych, który będzie 
wypowiadał się w sprawach, w których Unia zajmie wspólne stanowisko, i będzie  - 
wykonując swe obowiązki - korzystać ze wsparcia zewnętrznej służby europejskiej; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 182 
Akapit 3, point (e) 

usunąć 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 183 
Akapit 3 (e) 

(e) nadanie Unii osobowości prawnej, która tak jak w przypadku Wspólnoty Europejskiej, 
wzmocni możliwość działania na poziomie międzynarodowym i pozwoli Unii stać się 
stroną umów międzynarodowych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju 
wielostronnych stosunków i nowego porządku światowego; 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 184 
Akapit 3, podpunkt (e a) (nowy) 

(ea) całość zewnętrznych działań Unii jest na mocy Konstytucji wyraźnie podporządkowana 
zasadzie zachowania pokoju i poszanowania prawa międzynarodowego;  

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 185 
Akapit 3 (g) 

Usunąć 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 186 
Akapit 3 (h) 

(h) wzmocniona zostanie skuteczność procedur Unii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych gwarantująca konkretne postępy w zakresie sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i kontroli imigracji;  
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 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 187 
Akapit 3  (i) 

(i) ułatwione zostanie stosowanie (usunąć) metody wspólnotowej w pewnej liczbie kwestii; 

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 188 
Akapit 3(j) 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira oraz 
Benoît Hamon 

Poprawka 189 
Akapit 3(j) 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira oraz 
Benoît Hamon 

Poprawka 190 
Akapit 3(j) a (nowy) 

(ja) bliższa współpraca, której efektywność musi zostać poddana ocenie w świetle ścisłych 
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przepisów rządzących jej realizacją (możliwość blokowania przez Komisję Europejską 
oraz decyzja Rady w ostatniej instancji) oraz rzeczywistych korzyści z punktu widzenia 
zintegrowanej Europy; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 191 
Akapit 3, point (ja) (nowy) 

(ja) obszar decyzji podejmowanych wspólnie przez Radę i Parlament Europejski zostaje 
rozszerzony, wzmacniając w ten sposób demokrację; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira oraz 
Benoît Hamon 

Poprawka 192 
Akapit 3 a (nowy) Zdanie wprowadzające 

3a. zauważa, iż projekt Traktatu Konstytucyjnego zawiera pewną liczbę rozwiązań 
stanowiących krok naprzód, pozwalających instytucjom Unii wykonywać ich zadania 
bardziej skutecznie, przy czym jednak należy wprowadzić co do nich pewne 
zastrzeżenia: 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 193 
Akapit 3 a (nowy) 

3a. wyraża żal, iż usługi, służące ogółowi, nadal podlegają ogólnym zasadom konkurencji; 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 194 
Akapit 3 b (nowy) 

3b. wyraża żal, iż procedury dotyczące rewizji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy nadal funkcjonują podobnie do procedur ustalonych przez poprzednie traktaty 
(Nicea, Amsterdam, itp.); w szczególności wyraża żal, iż rewizja wewnętrznej polityki 
oraz kroków podejmowanych wewnętrznie przez Unię nie jest możliwa bez 
jednomyślnej decyzji Rady Europy i ratyfikacji przez każde z Państw Członkowskich; w 
szczególności czyni to wysoce nieprawdopodobnym wprowadzenie w polityce Unii 
Europejskiej jakichkolwiek zmian nakierowanych na harmonizację polityki społecznej 
i fiskalnej; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 195 
Tytuł poprzedzający akapit 4 

Więcej praw obywatelskich i demokracji 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 196 
Tytuł poprzedzający akapit 4 

Wzrost odpowiedzialności demokratycznej i wzmocnienie praw obywatelskich  

 Or. en 

 



 

PE 347.293/Am.1-282 68/98 AM\546089PL.doc 

PL 

Poprawkę zgłasza Joachim Wuermeling 

Poprawka 197 
Tytuł poprzedzający akapit 4 

Poprawa w zakresie zwiększonej demokratycznej legitymacji 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 198 
Tytuł poprzedzający akapit 4 

Poprawa jakości demokracji  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 199 
Tytuł poprzedzający akapit 4 

Demokracja europejska 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 200 
Akapit 4 

(Należy połączyć w jedną całość punkty 4 i 5, zaczynając od punktu 5(a) i 5(b) oraz 5(d), zgodnie 
z poprawkami, usuwając punkt 5(c), a następnie kontynuując przez dodanie punktów 4(a) do (i) 
zgodnie z poprawkami) 

4 przyjmuje z zadowoleniem fakt, iż wzmocnione zostaną indywidualne prawa obywateli 
oraz że obywatele uzyskają większą kontrolę nad działaniami Unii (usunąć) wraz ze 
zwiększoną odpowiedzialnością demokratyczną, (usunąć) dzięki następującym 
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ulepszeniom: 

(a) włączeniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Konstytucji, co oznacza, 
iż wszelkie postanowienia prawa Unii Europejskiej oraz wszelkie działania 
podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej lub oparte na prawie Unii 
Europejskiej będą musiały być zgodne z tymi standardami; 

(b) europejskiej inicjatywie obywatelskiej i innym nowym przepisom, ułatwiającym 
uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich reprezentujących w rozważaniach na jej 
temat; 

(c) lepszemu umożliwieniu pojedynczym osobom dochodzenia swych praw przed 
sądami europejskimi;  

(d) ustawodawstwo Unii będzie poddane uprzedniej kontroli parlamentów krajowych i, 
za wyjątkiem kilku przypadków, podwójnej akceptacji rządów krajowych ( w ramach 
Rady) i Parlamentu Europejskiego wybranego bezpośrednio - na poziomie kontroli 
parlamentarnej nie spotykanej w innych tego typu strukturach; 

(e) wszelkie propozycje Unii Europejskiej zostaną przekazane z odpowiednim 
wyprzedzeniem parlamentom krajowym, tak by dać im możliwość dyskusji (usunąć) w 
gronie ministrów przed spotkaniami Rady, parlamenty zyskują także prawo zgłaszania 
sprzeciwu wobec propozycji ustawodawczej, która według nich narusza ich prawa; 

(f) Parlament Europejski w większości przypadków podejmuje decyzje w kwestiach 
legislacyjnych na równi z Radą; 

(g) Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Parlament Europejski, dzięki czemu 
ustanowiona zostanie więź z wynikami wyborów europejskich; 

(h) Minister Spraw Zagranicznych wybrany w porozumieniu z Radą i Przewodniczącym 
Komisji będzie odpowiedzialny tak przed Parlamentem Europejskim jak i Radą 
Europejską; 

(i) (usunąć)Parlament Europejski uzyska, zgodnie z nową procedurą,  pełne 
uprawnienia budżetowe, co oznacza iż znacząca część budżetu, tak zwane „wydatki 
obowiązkowe”, nie będą już wyłączone spod demokratycznej kontroli Parlamentu 
Europejskiego; 

(j) wykonywanie przez Komisję przekazanych jej uprawnień ustawodawczych i 
wykonawczych poddane będzie nowemu systemowi wspólnej kontroli Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dającemu każdej z niniejszych instytucji możliwość odwołania 
decyzji Komisji, której są przeciwne; 

(k) posiedzenia Rady w sprawach ustawodawczych będą jawne; 

(l) w ramach przyszłych rewizji Konstytucji Parlament Europejski będzie miał również 
możliwość przedstawienia propozycji i Konwent przebada każdą tego typu propozycję 
projektu rewizji, chyba że Parlament nie uzna tego za konieczne; 
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 201 
Akapit 4 

(Akapit 4 przyjmuje numer 3) 
 
4. Uznaje, iż obywatele zyskują większą kontrolę nad działaniami Unii Europejskiej dzięki 

wyraźniejszej demokratycznej odpowiedzialności instytucji, a zwłaszcza z następujących 
powodów: 

a) wszelkie propozycje Unii Europejskiej zostaną przekazane z odpowiednim 
wyprzedzeniem parlamentom krajowym oraz, za pośrednictwem Komitetu Regionów, 
władzom reginalnym i lokalnym, tak by dać im możliwość ich przeanalizowania w 
gronie ministrów przed spotkaniami Rady, parlamenty będą miały możliwość uprzedniej 
ich analizy oraz zyskają prawo przeciwstawienia się propozycji ustawodawczej, którą 
uznają za przekraczającą kompetencje Unii; 

b) ustawodawstwo Unii, za wyjątkiem kilku przypadków, będzie poddane podwójnej 
akceptacji tak rządów krajowych ( w ramach Rady) jak i wybranego bezpośrednio 
Parlamentu Europejskiego - na poziomie kontroli parlamentarnej nie spotykanej w 
żadnej innej organizacji ponadnarodowej; 

c) Parlament Europejski w większości przypadków podejmuje decyzje w kwestiach 
legislacyjnych na równi z Radą; 

d) Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Parlament Europejski, zgodnie z 
wynikami wyborów europejskich i, tym samym, zgodnie z polityczną wolą większości 
obywateli Unii Europejskiej;  

e) Minister Spraw Zagranicznych wybrany w porozumieniu z Radą i Przewodniczącym 
Komisji będzie odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim – co oznacza 
odpowiedzialność wobec obywateli –  i Radą Europejską – co oznacza odpowiedzialność 
wobec rządów; 

f) Parlament Europejski uzyska uprawnienia do wspólnego podejmowania wraz z Radą 
decyzji w kwestii wszelkich wydatków Unii (a nie – jak to miało miejsce dotychczas - 
jedynie w kwestii części tzw. „wydatków nieobowiązkowych), które z tego powodu 
zostaną obecnie w całości poddane kontroli demokratycznej;  

g) (usunąć) 

h) posiedzenia Rady w sprawach debaty i podejmowania decyzji w kwestiach będą 
jawne;  
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i) Parlament Europejski będzie miał prawo uczestniczyć w składaniu propozycji 
przyszłych poprawek Konstytucji, które zostaną przeanalizowane przez Konwent 
złożony z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych, rządów 
oraz Komisji, zgodnie z zasadami bardzo podobnymi do tych które miały zastosowanie 
w pomyślnym opracowaniu Karty Praw Podstawowych oraz projektu Konstytucji dla 
Europy; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie oraz Vincent Peillon 

Poprawka 202 
Akapit 4 

4. Uznaje, iż następujące zmiany nie odniosły sukcesu w zakresie wystarczającego 
zwiększenia demokratycznej kontroli obywateli nad działaniami Unii, 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 203 
Akapit 4 

(jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, upadnie akapit 5 wraz z nagłówkiem Wzmocnienie praw 
obywatelskich )  

4. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż obywatele zyskają większą kontrolę nad działaniami 
Unii Europejskiej poprzez wzrost odpowiedzialności demokratycznej i gorąco popiera 
fakt wzmocnienia indywidualnych praw obywatelskich, zwłaszcza dzięki następującym 
ulepszeniom: 

 Or. nl 
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Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 204 
Akapit 4, point (a) 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon oraz 
Vincent Peillon 

Poprawka 205 
Akapit 4(a) 

(a) ustawodawstwo Unii będzie poddane uprzedniej kontroli parlamentów krajowych i, 
pomimo wielu wyjątków, które pozostają,  podwójnej akceptacji rządów krajowych (w 
ramach Rady) i Parlamentu Europejskiego wybranego bezpośrednio - na poziomie 
kontroli parlamentarnej nie spotykanej w innych tego typu strukturach; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 206 
Akapit 4, podpunkt (a) 

(a) ustawodawstwo Unii będzie poddane uprzedniej kontroli parlamentów krajowych i, za 
wyjątkiem kilku przypadków, podwójnej akceptacji rządów krajowych ( w ramach Rady) 
i Parlamentu Europejskiego wybranego bezpośrednio - na poziomie kontroli 
parlamentarnej nie spotykanej w innych ponadnarodowych strukturach; 

 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 207 
Akapit 4, podpunkt (b) 

(b) wszelkie propozycje UE zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem 
parlamentom krajowym, tak by dać im możliwość ich przeanalizowania (usunąć) przed 
ich przyjęciem, oraz parlamenty zyskują prawo przeciwstawienia się propozycji, którą 
uznają za przekraczającą kompetencje Unii; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 208 
Akapit 4 (ba) (nowy) 

(ba)  większy nacisk kładzie się na wymiar regionalny i lokalny Unii, poprzez konsolidację 
przepisów dotyczących uczestnictwa regionów w delegacjach poszczególnych Państw 
Członkowskich do Rady, znaczący nacisk w protokole dotyczącym  zasady 
pomocniczości położony jest na regionalny wymiar zastosowania tej zasady, 
wzmocnienie Komitetu Regionów oraz poszanowanie kulturowej i językowej 
różnorodności Europy; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon oraz 
Vincent Peillon 

Poprawka 209 
Akapit 4(c) 

(c) w przypadku większości kwestii legislacyjnych Parlament Europejski podejmuje decyzje 
na równi z Radą; 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Joachim Wuermeling 

Poprawka 210 
Akapit 4, podpunkt (c) 

(c) zasadą jest, że Parlament Europejski (usunąć) podejmuje decyzje w kwestiach 
legislacyjnych na równi z Radą; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 211 
Akapit 4, point (c) 

(Należy przenieść punkt 4(c) tak aby sta się on nowym punktem 4(a)) 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 212 
Akapit 4, podpunkt (c a) (nowy) 

(Akapit 4, podpunkt (c) staje się akapitem 4, podpunkt (a)) (Akapit 4, podpunkt (h) staje się 
akapitem 4, podpunkt (b))   

(ca) poprzez wprowadzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w Konstytucję Europejską 
zostaje wpisany bezpośredni instrument demokratyczny, który pozwala obywatelom na 
zgłaszanie żądań w odniesieniu do ustaw europejskich; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Pervenche Berès 

Poprawka 213 
Akapit 4(d) 

Usunąć 
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 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 214 
Akapit 4, podpunkt (d) 

(d) Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Parlament Europejski, (usunąć) 
ustanawiając więź z wynikami wyborów europejskich; 

 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 215 
Akapit 4, podpunkt (e) 

(e) Minister Spraw Zagranicznych (brak wpływu na wersję w języku polskim) wybrany w 
porozumieniu z Radą i Przewodniczącym Komisji będzie odpowiedzialny tak przed 
Parlamentem Europejskim jak i Radą Europejską; 

 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłaszają Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 216 
Akapit 4, punkt (f) 

(f) nowa procedura budżetowa będzie wymagać zgody na wydatkowanie środków Unii 
wydanej przez Radę i Parlament, bez jakichkolwiek wyjątków, przez co wszystkie 
wydatki zostaną poddane pełnej kontroli demokratycznej; 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 217 
Akapit 4, podpunkt (f) 

(f) nowa procedura budżetowa będzie wymagać zgody na wydatkowanie środków Unii 
wydanej przez Radę i Parlament, tak by istotna ich część tzw. wydatki obowiązkowe nie 
zależały wyłącznie od jednostronnych decyzji Rady, lecz podlegały całkowitej kontroli 
demokratycznej Parlamentu Europejskiego; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 218 
Akapit 4, podpunkt (g) 

(g) realizacja uprawnień ustawodawczych (usunąć) Komisji poddana będzie (usunąć) 
systemowi wspólnej kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady, dającemu każdej z 
niniejszych instytucji możliwość odrzucenia decyzji Komisji, której są przeciwne; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 219 
Akapit 4, podpunkt (h) 

(h) pełniąc swą funkcję ustawodawczą Rada będzie odbywać swe posiedzenia publicznie; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Joachim Wuermeling 

Poprawka 220 
Akapit 4, podpunkt (i a) (nowy) 

(ia) Komisja nie może już ignorować wezwań Parlamentu Europejskiego do składania 
propozycji ustawodawczych, ale musi podjąć oficjalne działania; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 221 
Akapit 4, po punkcie (i) 

(wstawić podpunkty (a), (b), (c) oraz (d) akapitu 5) 

(ia) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii lub 
przeprowadzone na podstawie jej prawa powinny być zgodne z normami praw 
podstawowych wpisanych do projektu Konstytucji, o ile nie stanowią naruszenia 
porządku prawnego Państw Członkowskich; 

(ib) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich 
reprezentujących w rozważaniach na jej temat; 

(ic) obywatele powinni mieć możliwość składania propozycji w sprawach, w których, ich 
zdaniem, stworzenie przez Unię aktu prawnego jest niezbędne w celu realizacji 
Konstytucji; 

(id) pojedyncze osoby będą miały większą możliwość dochodzenia swych praw przed sądami 
europejskimi; 

(W przypadku przyjęcia tej poprawki, akapit 5 upada, wraz z nagłówkiem Wzmocnienie praw 
obywatelskich) 

 Or. nl 
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Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 222 
Akapit 4 (ia) (nowy) 

(przeniesienie podpunktu 5 (a)) 

(ia) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii lub 
przeprowadzone na podstawie jej prawa powinny być zgodne z normami praw 
podstawowych wpisanych do projektu Konstytucji (usunąć); 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 223 
Akapit 4 (ib) (nowy) 

(przenieść akapit z  akapitu 5 (b)) 

(ib) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich 
reprezentujących w rozważaniach na jej temat; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 224 
Akapit 4 (ic) (nowy) 

(przenieść akapit z  akapitu 5 (c)) 

(ic) obywatele powinni mieć możliwość składania propozycji w sprawach, w których, ich 
zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię aktu prawnego w celu realizacji 
Konstytucji; 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 225 
Akapit 4 (id) (nowy) 

(przenieść akapit z  akapitu 5 (d)) 

(id) pojedyncze osoby będą miały większą możliwość dochodzenia swych praw przed sądami 
europejskimi; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Marie-Line Reynaud 

Poprawka 226 
Akapit 4(i) a (nowy) 

(ia) w odniesieniu do możliwości dokonywania rewizji Konstytucji, obywatele mogą w pełni 
skorzystać z prawa petycji przy zachowaniu odpowiednich warunków przedkładania 
propozycji; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 227 
Akapit 4 a (nowy) 

4a. wyraża ubolewanie z powodu ograniczenia prawnego i politycznego zakresu Karty 
Praw Podstawowych Unii; 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 228 
Tytuł poprzedzający akapit 5 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 229 
Tytuł poprzedzający akapit 5 

Karta Praw Podstawowych bez mocy wiążącej  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Johannes Voggenhuber 

Poprawka 230 
Akapit 5 

usunąć 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 231 
Akapit 5 

usunąć 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Alexander Stubb 

Poprawka 232 
Akapit 5 (dwa pierwsze wiersze) 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex oraz 
Béatrice Patrie 

Poprawka 233 
Akapit 5 

5. zauważa, iż prawa obywatelskie nie zostały wystarczająco wzmocnione z powodu: 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 234 
Akapit 5 

(Akapit 5 staje się Akapitem 2) 

Poprawa w obszarze praw obywatelskich i odpowiedzialności demokratycznej  

5. uznaje, że podstawowe prawa obywatelskie będą lepiej chronione dzięki następującym 
ulepszeniom:  

a) włączeniu Karty Praw Podstawowych obywateli Europy, której instytucje i ciała Unii 
Europejskiej oraz Państwa Członkowskie będą zobowiązane przestrzegać podczas 
stosowania prawa wspólnotowego, przy zachowaniu zgodności z prawem Państw 
Członkowskich;  

b) oficjalnemu uznaniu roli partnerów społecznych i dialogu społecznego, a także roli 
stowarzyszeń i społeczeństwa obywatelskiego, co zapewni uczestnictwo obywateli Unii i 
stowarzyszeń ich reprezentujących w rozważaniach na jej temat; 

c) udzielonemu milionowi obywateli Unii  nowemu  prawu pozwalającemu wezwać 
Komisję do zaproponowani projektów ustaw, które według nich są konieczne w celu 
realizacji Konstytucji;  
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d) rozszerzeniu na pojedyncze osoby, oprócz Państw Członkowskich i podmiotów 
posiadających osobowość prawną,  prawa do wszczęcia przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości postępowania przeciw instytucjom Unii Europejskiej;  

da) „klauzuli o solidarności” zobowiązującej Państwa Członkowskie do wspólnych 
wysiłków w celu wzmocnienia  bezpieczeństwa i ochrony ich obywateli w przypadku 
ataku terrorystycznego lub katastrofy naturalnej bądź wywołanej działaniami 
człowieka; 

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Panayiotis Demetriou 

Poprawka 235 
Akapit 5 

5. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż wzmocnione zostaną indywidualne prawa obywateli, 
a związku z tym cały społeczny wymiar Unii, z uwagi na następujące ulepszenia: 

-(a) (nowy) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zostaje włączona do 
Konstytucji; 

(a) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii lub 
przeprowadzone na podstawie jej prawa winny być zgodne z normami praw 
podstawowych wpisanych do projektu Konstytucji, o ile nie stanowią naruszenia 
porządku prawnego Państw Członkowskich; 

(b) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich 
reprezentujących w rozważaniach na jej temat, dając możliwość odegrania roli w tym 
procesie znaczącej liczbie obywateli; 

(c) obywatele powinni mieć możliwość składania propozycji w sprawach, w których, ich 
zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię aktu prawnego w celu realizacji 
Konstytucji; 

(d) pojedyncze osoby będą miały większą możliwość dochodzenia swych praw przed 
sądami europejskimi; 

 Or. en 
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Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 236 
Akapit 5, punkt -(a) (nowy) 

5. przyjmuje z zadowoleniem wzrost praw obywatelskich dzięki następującym 
ulepszeniom: 

-(a). włączenie do Traktatu Konstytucyjnego Karty Praw Podstawowych, co sprawi, iż 
prawa te staną się w pełni wykonalne w zakresie obszaru ich zastosowania. 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 237 
Akapit 5 -(a) (nowy) 

-(a) Karta Praw Podstawowych stanowi moralną podstawę Unii Europejskiej, jej kulturowe 
i polityczne dziedzictwo;  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłaszają Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex oraz 
Béatrice Patrie 

Poprawka 238 
Akapit 5(a) 

(a) prawny zakres praw podstawowych zawartych w projekcie Konstytucji został ściśle 
ograniczony; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 239 
Akapit 5, podpunkt (a) 

(a) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii lub 
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przeprowadzone na podstawie jej prawa powinny pozostawać w zgodności z normami 
praw podstawowych wpisanych do projektu Konstytucji (usunąć); 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 240 
Akapit 5, point (a) 

(a) wszystkie rozporządzenia legislacyjne Unii i kroki podjęte przez instytucje Unii i 
Państwa Członkowskie lub przeprowadzone na podstawie jej prawa powinny być zgodne 
z normami praw podstawowych wpisanych do Karty Praw Podstawowych, która obecnie 
została włączona do Konstytucji, jako jej obowiązująca część; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 241 
Akapit 5 (aa) (nowy) 

(aa)  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została włączona do Konstytucji dla 
Europy z tego względu zyskuje moc prawnie wiążącą; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 242 
Akapit 5, podpunkt (b) 

(b) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli (usunąć) i ich stowarzyszeń 
(usunąć) oraz społeczeństwa obywatelskiego w rozważaniach na temat Unii; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłaszają Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex oraz 
Béatrice Patrie 

Poprawka 243 
Akapit 5(b) 

(b) nowe przepisy powinny ułatwić uczestnictwo obywateli Unii i stowarzyszeń ich 
reprezentujących w rozważaniach na jej temat, jednak kościoły i stowarzyszenia religijne 
będą cieszyć się w tym kontekście niezasłużonym specjalnym statusem; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 244 
Akapit 5 (c) 

(c) obywatele, na mocy „inicjatywy obywatelskiej” włączonej do Konstytucji (do której 
Parlament przywiązuje wielką wagę), powinni mieć możliwość składania propozycji w 
sprawach, w których, ich zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię aktu prawnego 
w celu realizacji Konstytucji; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 245 
Akapit 5, podpunkt (c) 

(c) obywatele powinni mieć możliwość składania, na drodze „inicjatyw obywatelskich” 
propozycji w sprawach, w których, ich zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię 
aktu prawnego w celu realizacji Konstytucji; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 246 
Akapit 5, point (c) 

(c) obywatele powinni mieć możliwość składania propozycji ustawodawczych w sprawach, 
w których, ich zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię jakiegoś aktu prawnego w 
celu realizacji Konstytucji; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex oraz 
Béatrice Patrie 

Poprawka 247 
Akapit 5(c) 

(c) obywatele powinni mieć możliwość składania propozycji w sprawach, w których, ich 
zdaniem, niezbędne jest stworzenie przez Unię aktu prawnego w celu realizacji 
konstytucji, jednak Komisja nie będzie w żaden sposób zobowiązana do tego, by 
przychylić się do tej propozycji, ani nawet do podania przyczyn, dla których nie zezwala 
ona na inicjatywę ustawodawczą; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza  Andrew Duff, Ignasi Guardans 

Poprawka 248 
Akapit 5, podpunkt (d) 

(d) pojedyncze osoby będą miały większą możliwość dochodzenia swych praw przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Maria da Assunção Esteves 

Poprawka 249 
Akapit 5 (da) (nowy) 

(da) Karta ucieleśnia w swoich wartościach podstawową zgodność konstytucyjną, która już 
uprzednio stanowiła warunek stawiany państwom przystępującym do Unii; obecnie 
uzyskuje ona wiążący status prawny i nadaje Unii charakter ojczyzny, opartej na 
konstytucji;  

 Or. pt 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 250 
Akapit 5, podpunkt (d a) (nowy) 

(da) Unia Europejska będzie zobowiązana do przystąpienia do Europejskiej konwencji o 
ochronie praw człowieka; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę zgłaszają Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Poprawka 251 
Tytuł i akapity 5a, 5b, 5c oraz 5d (nowy) 

Militaryzacja Unii Europejskiej  
 
5a. zauważa, iż projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy zwiększy 

militaryzację Unii Europejskiej; 

5b. odrzuca zbiorowe gwarancje bezpieczeństwa, poprzez które militarny wymiar Unii 
Zachodnioeuropejskiej zostaje przeniesiony w sferę działań Unii; 

5c. zauważa, iż projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie zawiera 
specyficznego wymogu mandatu Narodów Zjednoczonych dla militarnych działań Unii 
Europejskiej; uznaje, że mandat NZ jest jedynym sposobem legalizacji działań militarnych 
w świetle prawa międzynarodowego; 

5d. zauważa, iż działania pokojowe zarządzające sytuacjami kryzysowymi są działaniami 
ofensywnymi; 
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 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Poprawka 252 
Tytuł i akapit 5 a (nowy) 

Poprawa w zakresie wymiaru społecznego i zasady równości 

5a. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż wymiar społeczny Unii Europejskiej ora zasada 
równości wewnątrz Unii ulegną wzmocnieniu dzięki następującym ulepszeniom: 

(a) kanon wartości wspólnych dla wszystkich Państw Członkowskich, na których 
zbudowano Unię Europejską, został rozszerzony tak, aby objąć zasady godności 
człowieka, równości i ochrony indywidualnych praw mniejszości, a także pluralizm, 
brak dyskryminacji, tolerancję, sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet 
mężczyzn; 

(b) Unia dążyć będzie do wypracowania wysoce społecznej gospodarki rynkowej, której 
celem jest pełne zatrudnienie i postęp społeczny; będzie zwalczać wykluczenie społeczne 
i dyskryminację oraz promować sprawiedliwość społeczną i ochronę społeczną, 
równość kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową oraz ochronę praw dziecka; 

(c) ponadto, Unia w przyszłości uwzględni we wszelkich podejmowanych przez siebie 
działaniach wymóg promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, tak aby zapewnić 
odpowiednią ochronę socjalną, zwalczać wykluczenie społeczne i zapewnić wysoki 
poziom edukacji ogólnej i zawodowej, wyszkolenia i ochrony zdrowia; 

(d) Unia uzna i rolę partnerów społecznych, będzie ich popierać, zwłaszcza w zakresie ich 
autonomii, i wnosić wkład do dialogu społecznego; 

(e) Unia w przyszłości będzie w stanie podejmować inicjatywy mające na celu koordynację 
polityki Państw Członkowskich; 

(f) Unia w przyszłości sformułuje zasady i warunki rządzące usługami mającymi ogólnie 
znaczenie dla gospodarki, tak aby zagwarantować, iż usługi te są w stanie podołać 
swym zadaniom wewnątrz Unii, która staje się coraz bardziej zintegrowana; 

 Or. de 
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Poprawkę zgłasza Jean-Luc Dehaene 

Poprawka 253 
Akapit 5 a (nowy) 

(Po nowym nagłówku „Unia jako aktor globalnej sceny” należy zamieścić podpunkty (d), (e) 
oraz (f) akapitu 3) 

Unia  jako aktor globalnej sceny  

5a. żywi przekonanie iż wprowadzenie w życie Konstytucji wzmocni rolę Unii jako aktora 
globalnej sceny, dzięki następującym ulepszeniom: 

(a) stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. WPZB oraz komisarza ds. 
stosunków zewnętrznych – dwa stanowiska nakładające się i wprowadzające 
zamieszanie - zostaną połączone w jedno stanowisko europejskiego “Ministra Spraw 
Zagranicznych”, który będzie wypowiadał się w imieniu Unii w sprawach, w których 
Unia zajmie wspólne stanowisko; 

(b) Unia uzyska osobowośći prawną, która tak jak w przypadku Wspólnoty 
Europejskiej, wzmocni możliwość działania na poziomie międzynarodowym i pozwoli 
na Unii stać się stroną umów międzynarodowych; 

(c) wzrośnie możliwość rozwijania wspólnych struktur obronnych w ramach Unii; 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki upadną podpunkty (d), (e) oraz (f) akapitu 3) 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 254 
Akapit 6 

6. Zgłasza swoje zastrzeżenia w stosunku do projektu Konstytucji i zgłasza życzenie 
zmiany Części III Traktatu Konstytucyjnego, tak aby pozwolić na harmonizację sfery 
społecznej i fiskalnej zanim Państwa Członkowskie zostaną wezwane do jego 
ratyfikacji; ma dzieję, iż co najmniej tzw. „uproszczona” procedura rewizji wewnętrznej 
polityki i działań Unii nie zostanie zdławiona przez wymóg podwójnej jednomyślności; 
ów podwójny wymóg opiera się na czysto międzyrządowym podejściu i stanowi 
przeszkodę na drodze do wytworzenia impetu ukierunkowanego naprzód, zgodnie z 
aspiracjami obywateli Europy; 
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 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 255 
Akapit 6 

6. odrzuca Traktat Konstytucyjny ; 

 Or. pl 

 

Poprawkę zgłaszają Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Poprawka 256 
Akapit 6 

6. (usunąć) apeluje do poszczególnych Państw Członkowskich o ratyfikację Traktatu 
Konstytucyjnego jedynie po zagwarantowaniu większości głosujących w referendum, 
jeśli takie referendum jest możliwe i może mieć zastosowanie w odniesieniu do danego 
Państwa Członkowskiego; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 257 
Akapit 6 

6. Zatwierdza Traktat Konstytucyjny i apeluje do Państw Członkowskich o jego 
ratyfikowanie; 

 Or. it 
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Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 258 
Akapit 6 

6. Popiera Konstytucję dla Europy i apeluje do Państw Członkowskich o jej ratyfikację; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Andrew Nicholas Duff 

Poprawka 259 
Akapit 6 

6. popiera Traktat Konstytucyjny i apeluje do krajów i narodów Unii Europejskiej o jego 
ratyfikację; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Bronisław Geremek 

Poprawka 260 
Akapit 6 

6. popiera Traktat Konstytucyjny i z całego serca apeluje o jego ratyfikację; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 261 
Akapit 7 

usunąć 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
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Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 262 
Akapit 7 

7. wyraża wątpliwości co do tego, iż niniejsza Konstytucja zapewni stabilne ramy dla 
przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, pozwalające na dalsze jej rozszerzenie, oraz co do 
jej długoterminowego charakteru przy jednoczesnej otwartości na zmiany; 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 263 
Akapit 7 

7. Wierzy, iż Konstytucja ta stanowi historyczny etap w procesie integracji europejskiej, 
gdy  po raz pierwszy ustanawia ona stabilne i trwałe ramy dla (usunąć trzy słowa) Unii 
Europejskiej, co pozwoli również na dalszy rozwój procesu integracji i będzie działać na 
korzyść wszelkich niezbędnych w przyszłości poprawek;  

 Or. it 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 264 
Akapit 7 

7. Wyraża przekonanie, iż Konstytucja dla Europy zapewni stabilne ramy przyszłego 
rozwoju Unii Europejskiej, co pozwoli na jej przyszłe rozszerzenie, i będzie stosowana w 
długim okresie czasu wraz z ulepszeniami, o których mowa powyżej; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Riccardo Ventre 

Poprawka 265 
Akapit 7 

7. wierzy, iż ta Konstytucja zapewni nadal stabilne ramy przyszłego rozwoju Unii 
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Europejskiej, co umożliwi możliwość jej przyszłego rozszerzenia, i będzie stosowana 
zawsze w przyszłości;  

 Or. it 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 266 
Akapit 7 

7. wierzy, iż niniejszy Traktat Konstytucyjny zapewni stabilne ramy przyszłego rozwoju 
Unii Europejskiej, co umożliwi jej przyszłe rozszerzenie, i będzie stosowany w długim 
okresie czasu wraz z niezbędnymi ulepszeniami; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 267 
Akapit 7 

7. Wierzy, iż niniejsza Konstytucja zapewni stabilne ramy przyszłego rozwoju Unii 
Europejskiej, które umożliwią jej przyszłe rozszerzenie, a zarazem zapewnią mechanizm 
jej rewizji gdy nastąpi taka konieczność lub potrzeba polityczna, zwłaszcza w 
odniesieniu do jej uproszczenia; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Gérard Onesta oraz Monica Frassoni 

Poprawka 268 
Akapit 7 

7. wierzy, że niniejsza Konstytucja zapewni stabilne ramy przyszłego rozwoju Unii 
Europejskiej, co umożliwi jej przyszłe rozszerzenie, i będzie stosowana w długim okresie 
czasu wraz z niezbędnymi ulepszeniami; w tym kontekście oznajmia swój zamiar 
wykorzystania nowego prawa inicjatywy nadanego mocą Konstytucji w celu 
zaproponowania poprawek do niej, tak aby skorygowania niedociągnięcia, na które 
zwrócono uwagę w niniejszej rezolucji; 
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 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 269 
Akapit 7 

7. wierzy, że niniejsza Konstytucja zapewni stabilne ramy przyszłego rozwoju Unii 
Europejskiej, co umożliwi jej przyszłe rozszerzenia, i będzie stosowana w długim okresie 
czasu wraz z niezbędnymi ulepszeniami, takimi jak  rozszerzenie zakresu jej stosowania 
i uproszczenie formuły służącej do obliczania większości kwalifikowanej, zapewniając 
bardziej efektywną uproszczoną procedurę przyszłych rewizji Konstytucji oraz 
utworzenie odrębnej Rady legislacyjnej; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann oraz Vincent Peillon 

Poprawka 270 
Akapit 8 

Usunąć 

 Or. fr 

 
 

Poprawkę zgłasza Wojciech Wierzejski 

Poprawka 271 
Akapit 8 

usunąć 

 Or. en 

 



 

AM\546089PL.doc 95/98 PE 347.293/Am.1-282 

 PL 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 272 
Akapit 8 

8. ma nadzieje, że wszystkie Państwa Członkowskie będą w stanie zakończyć jej ratyfikację 
- jeśli to możliwe na drodze referendum - do połowy 2006 roku; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 273 
Akapit 8 

8. Zachęca wszystkie Państwa Członkowskie do wykorzystania ratyfikacji Konstytucji jako 
okazji do uruchomienia szerokiej debaty obywatelskiej, wykorzystującej dobre 
informacje, na temat podstawowych kwestii z zakresu integracji europejskiej, i ma 
nadzieję, że wszystkie Państwa Członkowskie będą w stanie zakończyć proces ratyfikacji 
do połowy 2006 roku; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Mercedes Bresso 

Poprawka 274 
Akapit 8 

8. ma nadzieję, że wszystkie Państwa Członkowskie będą w stanie zakończyć proces 
ratyfikacji do połowy 2006 roku; wierzy, iż tak czy inaczej, jeśli za dwa lata jedynie 
dwadzieścia Państw Członkowskich ratyfikuje Konstytucję, wejdzie ona mimo wszystko 
w życie w odniesieniu do tej dwudziestki;  

 Or. it 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 275 
Akapit 9 

9. podkreśla ponownie swoje żądanie, skierowane do instytucji wspólnotowych, rządów, 
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parlamentów oraz władz regionalnych i lokalnych Państw Członkowskich, w kwestii 
podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przejrzystego i obiektywnego 
poinformowania obywateli europejskich o jej zawartości projektu Konstytucji, cały czas 
opierając się na aktywnej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; 

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 276 
Akapit 9 

9. podkreśla ponownie konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań dla 
przejrzystego i obiektywnego poinformowania obywateli europejskich o zawartości 
projektu Konstytucji, zwłaszcza w celu odparcia mylących sugestii jakoby konstytucja 
miała prowadzić do stworzenia scentralizowanego „superpaństwa” europejskiego, 
osłabić wymiar społeczny Unii Europejskiej, bądź też iż ignoruje ona historyczne i 
duchowe korzenie Europy; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Gérard Onesta oraz Monica Frassoni 

Poprawka 277 
Akapit 9 

9. podkreśla ponownie konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań dla 
przejrzystego i obiektywnego poinformowania obywateli europejskich o zawartości 
projektu Konstytucji; a w ten sposób zaprasza instytucje europejskie i Państwa 
Członkowskie, aby – podczas rozpowszechniania tekstu Traktatu Konstytucyjnego 
wśród obywateli (w wersji pełnej lub skróconej)- uczyniły pełne rozróżnienie pomiędzy 
tymi elementami, które już obecnie obowiązują na mocy istniejących traktatów, a 
nowymi postanowieniami wprowadzonymi w Konstytucji, mając na celu edukację 
społeczeństwa i utrzymanie dyskusji na odpowiednim poziomie merytorycznym; 

 Or. fr 
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Poprawkę zgłasza Jo Leinen 

Poprawka 278 
Akapit 9 a (nowy) 

9a. przypomina, iż metoda Konwentu, początkowo zaproponowana przez Parlament 
Europejski i gromadząca większość wybranych deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych oraz przedstawicieli rządów i Komisji 
Europejskiej, sprawdziła się jako otwarty, przejrzysty i pluralistyczny proces polityczny, 
oraz że powinna być ona wykorzystana ponownie w przypadku przeszłych poprawek 
Konstytucji Europejskiej; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Bronisław Geremek 

Poprawka 279 
Akapit 9a (nowy) 

9a. Apeluje do narodów i obywateli Europy, bezpośrednio lub poprzez ich wybranych 
przedstawicieli, aby zapewnili ratyfikację Traktatu Konstytucyjnego; 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłaszają Carlos Carnero González oraz Raimón Obiols i Germà 

Poprawka 280 
Akapit 9a (nowy) 

9a.. Podkreśla, iż Parlament Europejski uczyni wszystko co w jego mocy, aby promować 
pełną debatę na temat Konstytucji dla Europy, obejmującą instytucje, społeczeństwo i 
media, angażując się aktywnie na rzecz sukcesu procesu ratyfikacji;  

 Or. es 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 281 
Akapit 10 

10. Decyduje, iż służby Parlamentu, włączając jego biura przedstawicielskie, winny 
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zapewniać obszerną informację na temat Konstytucji i stanowiska Parlamentu na jej 
temat . 

(część wycofano i  przeniesiono do nowego akapitu 11) 

 Or. en 

 

Poprawkę zgłasza Ignasi Guardans Cambó 

Poprawka 282 
Akapit 10 a (nowy)(pozostała część akapitu 10) 

10a. zobowiązuje (usunąć) Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i 
sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych Radzie i Komisji, jak też parlamentom 
krajowym Państw Członkowskich i państw uprzednio obradujących w Konwencie w 
sprawie przyszłości Europy (usunąć). 

 Or. en 
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