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sobre o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
(2004/2129(INI)) 

Proposta de resolução 
 
 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 1 
 

Substituir, em todo o texto, a expressão "o Projecto de Constituição" por "a Constituição" 

 Or. en 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 2 
 

Transformar as notas de rodapé em notas finais 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 3 
Citação 1 

- Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (supressão), 

 Or. en 

 
 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 4 
Citação 2 bis (nova) 

- Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 5 
Citação 2 ter (nova) 

- Tendo em conta a Declaração do Conselho da Europeu de Laken, 

Nota de roda-pé: Conselho da Europeu de Laken, Declaração de Laken relativa ao futuro da 
União, SN 273/01, de 15 de Dezembro de 2001; 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart Hudghton 

Alteração 6 
Citação 4 bis (nova) 

- Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Fevereiro de 2004 sobre Legislar Melhor, 
na qual insta os Estados-Membros a adoptarem procedimentos que permitam a 
participação dos parlamentos nacionais e, se necessário, de outros parlamentos e 
assembleias legislativas dos Estados-Membros no processo legislativo, 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 7 
Travessão 5, nota de rodapé nº 4 

Acrescentar a referência a todas as resoluções aprovadas pelo Parlamento Europeu a partir de 
relatórios da Comissão dos Assuntos Constitucionais: Napoletano sobre as regiões, Napoletano 
sobre os parlamentos nacionais, Lamassoure sobre a repartição de competências, Bourlanges 
sobre a hierarquia das normas, Carnero sobre a personalidade jurídica. 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 8 
Considerando A 

A. Ao longo da História, a União Europeia vem construindo um projecto comum de 
justiça, paz e democracia, transversal aos povos e às gerações, conjugando uma 
cultura de modernidade, uma economia livre e um sistema de valores que deriva da 
sublime dignidade do Homem, 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 9 
Considerando A 

A. Ao longo da sua História, a União Europeia desempenhou um papel decisivo na criação 
de um espaço em expansão contínua de liberdade e de paz, de prosperidade, de justiça e 
de segurança; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 10 
Considerando A 

A. Ao longo da sua História, a União Europeia conseguiu criar um espaço em expansão 
contínua de democracia, de liberdade e de paz, de prosperidade, de justiça e de 
segurança; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 11 
Considerando B 

B. O projecto de Constituição para a Europa é um passo importante neste desafio: 

- porque cria uma arquitectura institucional de maior integração política e jurídica, 

- porque articula um sistema de tomada de decisão mais previsível e eficaz, 

- porque induz a coesão social e territorial, 

- porque dá natureza vinculativa a uma carta de direitos, reafirmando a Europa como 
espaço de valores que não apenas como espaço de mercado, 

- porque convoca mais cidadania com ganhos de legitimidade das decisões, 

- porque concretiza um direito cosmopolita de maior justiça na relação entre os homens 
e de maior equidade na relação entre os Estados, 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 12 
Considerando B 

B. O Projecto de Constituição para a Europa consolida essas conquistas e coloca a UE em 
condições de poder fazer face aos grandes reptos do século XXI - como o governo da 
globalização e a definição de uma ordem internacional justa e democrática - e de 
responder de adequadamente às aspirações dos cidadãos na sua vida quotidiana,  
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 Or. es 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 13 
Considerando B 

B. O Projecto de Constituição para a Europa pretende consolidar essas conquistas e 
torná-las mais tangíveis para os cidadãos da Europa e do mundo exterior, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 14 
Considerando B 

B. O Projecto de Constituição para a Europa consolida  essas conquistas de forma muito 
insuficiente, sem as tornar mais tangíveis para os cidadãos da Europa e do mundo 
exterior, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 15 
Considerando B 

B. O Projecto de Constituição para a Europa não apenas consolida essas conquistas mas 
também aumenta a capacidade da União para agir com eficácia a nível interno e 
externo; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 16 
Considerando B 

(Fundir os considerandos B e C) 

B. O Projecto de Constituição para a Europa consolida essas conquistas e torna-as mais 
tangíveis para os cidadãos da Europa e o mundo exterior, introduzindo igualmente 
várias inovações de ordem institucional, que se afiguram indispensáveis à 
manutenção e ao desenvolvimento de uma União de 25 e, eventualmente, mais 
Estados-Membros;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 17 
Considerando C) 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 18 
Considerando C 

C. O projecto de Constituição codifica os tratados europeus já existentes e constrói uma 
ordem institucional adequada a este novo tempo político: em vista do alargamento aos 
novos Estados (integração mais extensa) e da maior participação dos cidadãos 
(integração mais intensa), 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 19 
Considerando C 

C. O Projecto de Constituição representa um progresso decisivo para a consecução da 
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união política, mediante, entre outros elementos, importantes inovações de ordem 
institucional que se afiguram susceptíveis de reforçar e desenvolver a União alargada, 
evitando a sua conversão numa mera zona de livre troca, 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 20 
Considerando C 

C. Vastas são as partes do Projecto de Constituição que constitucionalizam as disposições 
dos Tratados Europeus existentes e já ratificados, e que, enquanto definições de 
políticas sectoriais, não se enquadram no registo de uma Constituição, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 21 
Considerando C 

C. Vastas são as partes do Projecto de Constituição que codificam as disposições dos 
Tratados Europeus existentes (supressão), sendo aquele, no entanto, também portador de 
importantes inovações (supressão), que se afiguram indispensáveis à manutenção e ao 
desenvolvimento de uma União de 25 e, eventualmente, mais Estados-Membros, no 
interesse dos cidadãos europeus; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling 

Alteração 22 
Considerando C 

C. Vastas são as partes do Projecto de Constituição que codificam as disposições dos 
Tratados Europeus existentes e já ratificados, sendo aquele, no entanto, também portador 
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das inovações de ordem institucional (supressão) indispensáveis à manutenção e ao 
desenvolvimento de uma União de 25 e, eventualmente, mais Estados-Membros, no 
interesse dos cidadãos europeus; 

Justificação: as inovações são essenciais para preservar a capacidade de acção. 

 Or. de 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 23 
Considerando C 

C. Vastas são as partes do Projecto de Constituição que codificam as disposições dos 
Tratados Europeus existentes e já ratificados, sendo aquele, no entanto, também portador 
de várias inovações de ordem institucional, que se afiguram indispensáveis à 
manutenção e ao desenvolvimento de uma União de 25 e, potencialmente, mais 
Estados-Membros, no interesse dos cidadãos europeus; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 24 
Considerando C bis 

C bis. Determinadas disposições contidas no projecto de Constituição introduzem um certo 
número de modificações de ordem institucional cujos inconvenientes e benefícios em 
matéria de tomada de decisão e de funcionamento das instituições comunitárias é 
conveniente analisar, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 25 
Considerando D 

Suprimido 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 26 
Considerando D 

Suprimido 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 27 
Considerando D 

D. O Projecto de Constituição é hoje uma realidade graças ao êxito da Convenção que o 
elaborou mediante um método democrático, representativo e transparente que 
demonstrou plenamente a sua eficácia, contou com a participação activa, enquanto 
membros da mesma, de deputados ao Parlamento Europeu, de deputados dos 
parlamentos nacionais, de representantes dos governos e da Comissão Europeia, e 
teve a todo o momento em conta a contribuição dos cidadãos europeus através dos 
seus órgãos e entidades representativas, 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 28 
Considerando D 

D. O Projecto de Constituição contou com os trabalhos preparatórios levados a efeito pelo 
Parlamento Europeu durante cerca de vinte anos, desde a sua eleição directa, e, 
subsequentemente, pela Convenção Europeia, que reuniu deputados ao Parlamento 
Europeu, deputados dos parlamentos nacionais, representantes dos governos e da 
Comissão Europeia; o projecto tem, pois, o impulso fundador de uma representação de 
Estados e cidadãos, 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 29 
Considerando D 

Não se aplica à versão portuguesa. 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 30 
Considerando D 

D. O Projecto de Constituição não teria sido concebível sem os trabalhos preparatórios 
levados a efeito pelo Parlamento Europeu durante cerca de vinte anos, desde a sua 
eleição directa, e, subsequentemente, pela Convenção Europeia, que reuniu, para além 
dos representantes do Parlamento Europeu, representantes dos parlamentos nacionais, 
dos Chefes de Estado e de Governo e da Comissão Europeia, observadores do Comité 
Económico e Social, do Comité das Regiões e dos parceiros sociais, assim como o 
Provedor de Justiça Europeu; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 31 
Considerando D 

D. O Projecto de Constituição não teria sido concebível sem os trabalhos preparatórios 
levados a efeito pelo Parlamento Europeu durante cerca de vinte anos, desde a sua 
eleição directa, e, subsequentemente, pela Convenção Europeia, que reuniu deputados ao 
Parlamento Europeu, deputados dos parlamentos nacionais, representantes dos governos, 
das regiões, de organizações não governamentais e da Comissão Europeia; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie e Vincent Peillon 

Alteração 32 
Considerando D 

D. O Projecto de Constituição não teria sido concebível sem os trabalhos preparatórios 
levados a efeito pelo Parlamento Europeu durante cerca de vinte anos, desde a sua 
eleição directa, e, subsequentemente, pela Convenção Europeia, que reuniu deputados ao 
Parlamento Europeu, deputados dos parlamentos nacionais, representantes dos governos 
e da Comissão Europeia, mas teria sido preferível que tivesse sido elaborado pelos 
membros de uma Assembleia Constituinte eleita pelos cidadãos europeus, 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 33 
Considerando E 

Suprimido 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 34 
Considerando E 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 35 
Considerando E 

E. Esta base de representação conjugou-se no trabalho da Convenção com um debate 
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público, crítico e plural e levou ao consenso que a CIG manteve essencialmente 
inalterado, 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 36 
Considerando E 

E. A Convenção e o Projecto de Constituição não teriam sido concebíveis sem o forte 
impulso político e os trabalhos preparatórios permanentemente levados a efeito pelo 
Parlamento Europeu, em especial na sequência da constatação do fracasso que 
representou o Tratado de Nice e na perspectiva do alargamento, 

 Or. es 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 37 
Considerando E 

E. O método de trabalho imposto na Convenção Europeia - que surgiu como uma 
entidade sem qualquer mandato para tal - fez com que o trabalho com vista à 
Constituição fosse contrário aos princípios da democracia; 

 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 38 
Considerando E 

E. A Convenção sobre o futuro da Europa, inicialmente proposta pelo Parlamento 
Europeu e que possui um elevado grau de legitimidade, dado ser maioritariamente 
composta por representantes directamente eleitos dos cidadãos europeus, permitiu a 
elaboração da Constituição no quadro de um processo político público e pluralista 
(supressão); 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 39 
Considerando E 

E. O método de trabalho da Convenção, inicialmente proposto pelo Parlamento Europeu, 
que permitiu a elaboração dos textos constitucionais no quadro de um processo político 
aberto, transparente e pluralista, deu provas do seu valor (supressão), 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie e Vincent Peillon 

Alteração 40 
Considerando E 

E. O método de trabalho da Convenção, inicialmente proposto pelo Parlamento Europeu, 
que permitiu a elaboração dos textos constitucionais no quadro de um processo político 
aberto, transparente e pluralista, deu provas do seu valor, já que a Conferência 
Intergovernamental subsequente aceitou em grande parte o projecto da Convenção, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 41 
Considerando E 

E. O método de trabalho da Convenção, inicialmente proposto pelo Parlamento Europeu, 
que permitiu a elaboração dos textos constitucionais no quadro de um processo político 
aberto, transparente e amplamente pluralista, deu provas do seu valor, já que a 
Conferência Intergovernamental subsequente manteve intactos os aspectos fulcrais do 
projecto da Convenção; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Jacek Protasiewicz 

Alteração 42 
Considerando F 

Suprimido 

 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 43 
Considerando F 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 44 
Considerando F 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 45 
Considerando F 

Suprimido 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Sérgio Sousa Pinto 

Alteração 46 
Considerando F 

Suprimido  

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 47 
Considerando F 

Suprimido  

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 48 
Considerando F 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 49 
Considerando F 

F. A força do texto elaborado pela Convenção e o consenso alcançado no seu seio em 
torno do mesmo, bem como a determinação do Parlamento Europeu, dos parlamentos 
nacionais e de uma grande maioria dos governos da União, a par da pressão da 
opinião pública, obrigaram a Conferência Intergovernamental a superar o fracasso da 
Cimeira de Bruxelas de Dezembro de 2003 e a aprovar, em 18 de Junho, o Projecto de 
Constituição para a Europa; todavia, os acontecimentos voltaram a demonstrar os 
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enormes inconvenientes do método da CIG relativamente  ao método representado 
pela Convenção, 

 Or. es 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 50 
Considerando F 

F. A Conferência Intergovernamental retomou, em grande parte, o projecto de Convenção 
Europeia, 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 51 
Considerando F 

F. A Conferência Intergovernamental decidiu, contudo, em alguns casos proceder a 
alterações ao projecto, alterações essas que não podem, no seu todo, ser consideradas 
positivas (supressão); 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 52 
Considerando F 

F. A Conferência Intergovernamental não respeitou, todavia, o amplo consenso na 
Convenção, na qual participaram igualmente os seus representantes, e procedeu a 
alterações ao projecto de Tratado que lesam o equilíbrio das instituições em benefício 
dos governos; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie e Vincent Peillon 

Alteração 53 
Considerando F 

F. A Conferência Intergovernamental decidiu, contudo, em domínios políticos de 
importância primordial e em matéria decisional, proceder a alterações ao projecto que 
constituem um recuo relativamente ao projecto de Constituição adoptado por consenso 
pela Convenção e de que é exemplo a complexidade acrescida da fórmula prevista para 
efeitos de constituição de uma maioria qualificada no Conselho, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 54 
Considerando F 

F. A Conferência Intergovernamental decidiu, contudo, (supressão) proceder a alterações 
ao projecto, alterações essas que o deterioram, nomeadamente pela complexidade 
acrescida da fórmula prevista para efeitos de constituição de uma maioria qualificada no 
Conselho, 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 55 
Considerando F bis (novo) 

F bis. Os representantes dos governos nacionais impediram, no seio da Convenção, alguns 
progressos que pareciam estar já à vista; o facto de o Praesidium ter sido nomeado 
pelos Chefes de Estado e de Governo, em vez de ser eleito pela Convenção, a sua 
posição dominante, negociações secretas e constantes ameaças de veto pelos 
representantes dos governos conduziram repetidamente a resultados contrários à 
vontade das verdadeiras maiorias e a um bloqueio das reformas; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 56 
Considerando G 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 57 
Considerando G 

G. A aprovação do Projecto de Constituição por todos os governos nacionais da União 
Europeia demonstra que os governos eleitos dos Estados-Membros consideram, no seu 
todo, que este compromisso constitui a base sobre a qual desejam edificar conjuntamente 
o seu trabalho futuro, sem prejuízo da sua ratificação directamente pelos cidadãos nos 
Estados-Membros em que forem organizados referendos ou pela voz dos seus 
representantes, 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 58 
Considerando G 

G. A aprovação do Projecto de Constituição por todos os governos nacionais da União 
Europeia demonstra que os governos eleitos dos Estados-Membros consideram, no seu 
todo, que este compromisso constitui a base sobre a qual desejam edificar conjuntamente 
o seu trabalho futuro, o que requer, de cada um deles, o seu máximo empenhamento 
político a fim de conseguir a sua ratificação até 1 de Novembro de 2006,  

 Or. es 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 59 
Considerando G bis (novo) 

G bis. Uma das intervenções mais graves dos governos no processo decisório da Convenção 
foi a retirada parcial do mandato na Cimeira de Salónica, o que levou a que a Parte 
III da Constituição fosse aprovada na versão do projecto do Praesidium, embora uma 
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maioria esmagadora da Convenção tivesse exigido alterações de fundo; 

 Or. de 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 60 
Considerando H 

Suprimido  

 Or. en 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 61 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 62 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 63 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie e Vincent Peillon 

Alteração 64 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 65 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 66 
Considerando H 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 67 
Considerando H 

H. É conveniente salientar desde já, a fim de evitar críticas infundadas, que o Projecto de 
Constituição não conduz à criação de um "super-Estado" centralizado, não 
enfraquece, e antes reforça, a dimensão social da União e não ignora as raízes 
históricas e espirituais da Europa, porquanto remete para o seu legado cultural, 
religioso e humanista, 

 Or. es 
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 68 
Considerando H 

H. Em boa verdade, o projecto funda-se numa representação de Estados (com governos 
democraticamente eleitos) e de cidadãos: formação na Convenção; adopção pelo 
Conselho Europeu; aprovação pelo Parlamento Europeu; ratificação pelos Estados 
Membros, de acordo com as suas normas constitucionais, 

 Or. pt 

Alteração apresentada por Jacek Protasiewicz 

Alteração 69 
Considerando H 

H. (Supressão) a Constituição: 

 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 70 
Considerando H 

H. O Projecto de Constituição foi objecto de críticas expressas no âmbito de debates 
públicos, que não correspondem ao verdadeiro conteúdo e às consequências jurídicas 
das suas disposições, 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 71 
Considerando H, frase introdutória 

H. O Projecto de Constituição foi objecto de críticas expressas no âmbito de debates 
públicos, apesar de se estabelecer que a Constituição: 
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 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 72 
Considerando H 

H. Algumas críticas de que foi objecto a (supressão) Constituição devem ser rejeitadas, 
uma vez que a Constituição: 

a) reforça o controlo do processo legislativo pelos parlamentos nacionais e pelas 
autoridades locais e regionais e, consequentemente, não conduzirá à criação de um 
"super-Estado" centralizado; 

b) reconhece e reforça a participação dos parceiros sociais e da sociedade civil 
organizada, consagra os direitos sociais como direitos fundamentais, introduz a 
igualdade de género entre os valores da União, inscreve entre os objectivos da União 
uma economia social de mercado, o pleno emprego, introduz uma base jurídica para 
os serviços de interesse geral e inclui a política social entre as competências 
partilhadas pela União e pelos Estados-Membros, pelo que não enfraquece a dimensão 
social da União, reforçando-a, pelo contrário; 

c) inspira-se nas heranças culturais, religiosas e humanistas da Europa e 
consequentemente abarca a totalidade das (supressão) raízes históricas e espirituais da 
Europa, sem ignorar nenhuma delas, 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Riccardo Ventre 

Alteração 73 
Considerando H, alínea a) 

a) não conduzirá à criação de um "super-estado" centralizado, nomeadamente à luz do 
princípio da subsidiariedade nela sublinhado; 

 Or. it 

Alteração apresentada por Jacek Protasiewicz 

Alteração 74 
Considerando H, alínea c) 

Suprimido 
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 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Sérgio Sousa Pinto 

Alteração 75 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. pt 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 76 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 77 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 78 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 79 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 80 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 81 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 82 
Considerando I 

Suprimido 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 83 
Considerando I 

I. Uma vez em vigor, a Constituição Europeia deverá ser aplicada e desenvolvida de 
forma ambiciosa e, a seu tempo, reformada (recorrendo o Parlamento Europeu às 
competências de iniciativa que lhe confere o próprio texto constitucional) e 
melhorada, nomeadamente no que refere aos seguintes aspectos:  

 
(a) máxima extensão dos domínios em que se utiliza a votação por maioria qualificada 
e o processo legislativo (incluindo também, nesse caso, a adopção do Quadro 
Financeiro Plurianual e os recursos próprios da União),  

 
(b) definição de um autêntico governo económico da União (por exemplo, no que se 
refere à  compatibilidade entre as funções do Banco Central Europeu e os objectivos 
de desenvolvimento sustentável, criação de postos de trabalho de qualidade e a  
participação efectiva do Parlamento Europeu na definição das grandes orientações de 
política económica) e a concretização de uma autêntica Europa social e do emprego 
que consolide e desenvolva o estado do bem-estar - a começar pelos serviços públicos - 
que caracteriza o nosso modelo de vida, 

 
(c) reforço dos direitos inerentes à cidadania europeia e sua extensão aos cidadãos de 
países terceiros com residência legal, estável e duradoura na União, 
(d) implementação da democracia paritária nas instituições da União,  

 

(e) criação de um mecanismo simplificado e mais eficaz para as suas futuras 
reformas, que preveja a sua aprovação pelo Parlamento Europeu,    

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 84 
Considerando I 

I. Lamentavelmente, a Conferência Intergovernamental não se mostrou disposta a incluir o 
seguinte na Constituição: 

 a) um maior número de domínios de aplicação da deliberação por maioria qualificada; 

 b) uma fórmula simplificada para o cálculo da maioria qualificada; 
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 c) um método democrático e flexível de alteração da Constituição que exclua a 
possibilidade de um bloqueio por parte de um único Estado-Membro e inclua a 
ratificação pelo Parlamento Europeu; 

 d) a criação de um Conselho legislativo (supressão) como elemento central da reforma do 
processo democrático conducente à separação dos poderes e à publicidade do processo 
legislativo; 

d bis) a eliminação da contradição entre o objectivo do pleno emprego na Parte I da 
Constituição e o requisito de um mero nível elevado de emprego na Parte III; 

d ter) as "passerelles" que permitem a transição do processo legislativo extraordinário 
para o ordinário e da unanimidade para a maioria qualificada, tal como proposto na 
Convenção; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 85 
Considerando I 

I. Lamentavelmente, a Conferência Intergovernamental não logrou chegar a um 
compromisso e a um acordo sobre: 

 a) um maior número de domínios de aplicação da deliberação por maioria qualificada; 

 b) uma fórmula simplificada para o cálculo da maioria qualificada; 

 c) uma disposição que permita uma futura revisão da Constituição através de um processo 
simplificado e mais eficaz; 

 d) Suprimida 

 Or. en 

Alteração apresentada por Jacek Protasiewicz 

Alteração 86 
Considerando I 

I. (Supressão) A Conferência Intergovernamental não pôde incluir, no seu compromisso 
final, um acordo sobre:  

 Or. pl 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 87 
Considerando I, alínea a) 

a) o vasto âmbito de aplicação da maioria qualificada, tal como fora proposto pela 
Convenção; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 88 
Considerando I, alínea b) 

b) uma fórmula simplificada e mais eficaz para o cálculo da maioria qualificada; 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 89 
Considerando I bis (novo) 

I bis. É necessário afirmar com desagrado e espanto que o Projecto de Constituição nega a 
verdade, ao ignorar a contribuição do Cristianismo para a herança histórica da 
Europa; 

 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 90 
Considerando I, alínea d bis) (nova) 

d bis) A adaptação dos objectivos e princípios da Parte III do Tratado Constitucional à Parte 
I do mesmo; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart Hudghton 

Alteração 91 
Considerando I, alínea d bis) (nova) 

d bis) O alargamento do sistema de alerta precoce, com a participação dos parlamentos 
nacionais, de modo a incluir outros parlamentos e assembleias legislativas dos 
Estados-Membros; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart Hudghton 

Alteração 92 
Considerando I, alínea d ter) (nova) 

d ter) A atribuição do estatuto de língua oficial da UE a todas as línguas que gozam do 
Estatuto oficial na totalidade ou em parte do território de um Estado-Membro, nos 
termos da respectiva ordem constitucional;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Alteração 93 
Considerando I bis (novo) 

I bis. Lamenta a transferência de poder para os Estados-Membros de maior dimensão, 
decorrente do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Alteração 94 
Considerando I ter (novo) 

I ter. Regista que o projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
vem abolir a actual União Europeia e criar uma nova União; entende que a abolição 
da antiga União requer uma decisão por unanimidade;  
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Alteração 95 
Considerando I quater (novo) 

I quater. Regista que o projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa não inclui um conceito funcional de democracia multinacional; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 96 
Considerando I bis (novo) 

I bis. Lamentavelmente, não foi possível incluir no Tratado Constitucional o seguinte: 

 a) proibição explícita de guerras ofensivas e renúncia a toda e qualquer intervenção 
militar por parte da União Europeia ou de um dos seus Estados-Membros; 

 b) orientação da política de segurança da União Europeia para o desarmamento e a 
incapacidade estrutural de agressão; 

 c) criação de uma agência europeia para o desarmamento; 

 d) controlo parlamentar abrangente da acção externa da União pelo Parlamento 
Europeu. 

 e) pleno controlo judicial da política externa e de segurança comum pelo Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Francesco Enrico Speroni 

Alteração 97 
Considerando I bis, alínea a) bis (nova) 

I bis. Considera inaceitável que: 
 

a) o monopólio da iniciativa continue a pertencer à Comissão Europeia e não exista 
um direito de iniciativa legislativa do Parlamento Europeu, única instituição eleita 
directamente pelos cidadãos europeus; 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Francesco Enrico Speroni 

Alteração 98 
Considerando I bis, alínea b) bis (nova) 

I bis. b) não se preveja qualquer forma de recurso a um referendo popular cuja natureza 
lhe permita propor, revogar, emitir parecer ou ratificar; 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Francesco Enrico Speroni 

Alteração 99 
Considerando I bis, alínea c) bis (nova) 

I bis. c) a aplicação do princípio da subsidiariedade, imperfeitamente atenuado pelo  
chamado "alerta precoce" ("early warning") por parte dos Parlamentos nacionais, 
juntamente com a redução do voto por unanimidade permite à União expropriar a 
soberania dos Estados e invadir as suas competências legislativas, 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 100 
Nº -1 (novo) 

-1. Considera que o Tratado Constitucional constitui um marco de importância 
primordial no processo de integração europeia e congratula-se com o facto de este ter 
sido elaborado não exclusivamente por uma Conferência Intergovernamental, mas 
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sobretudo por uma Convenção que reuniu publicamente e contou com uma ampla 
participação da sociedade civil;  

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 101 
Nº -1 bis (novo) 

-1 bis. Constata que a refundação da União Europeia pelo Tratado Constitucional vem dotar 
a integração europeia de uma base viável; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde 

Alteração 102 
Nºs 1 a 6 

Uma visão alternativa para a Europa das democracias 

MAIS DEMOCRACIA 

Em todos os Estados-Membros da UE, as leis são aprovadas pelos representantes eleitos que 
também podem modificar todas as leis. Os representantes eleitos são responsáveis perante o 
eleitorado e podem ser substituídos nas eleições seguintes. É o que chamamos democracia. 

Todos os Estados-Membros da UE são democráticos. O fundamento da democracia é o direito 
que cabe aos eleitores de ter a última palavra em todas as questões. Podemos votar, eleger 
uma nova maioria e, por conseguinte, nova legislação. 

Este fundamento está comprometido na Constituição da UE. Podemos continuar a ir às 
urnas, mas deixaremos de nos poder pronunciar sobre novas leis nos muitos domínios em que 
uma decisão por maioria na UE substituirá a nossa própria democracia. 

Na UE, é a Comissão, instituição não eleita pelo povo, que terá o direito exclusivo de 
apresentar propostas legislativas, em relação às quais os funcionários e os ministros reunidos 
no Conselho tomarão uma decisão. 

O Parlamento Europeu, eleito por sufrágio universal, só tem influência sobre uma parte da 
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legislação da UE. Esta influência não é equivalente à exercida pelos representantes eleitos 
dos parlamentos nacionais. Com a nova Constituição, o Parlamento Europeu obtém muito 
menos influência do que a que perdem os parlamentos nacionais. 

Para os eleitores, a Constituição da UE representa, por conseguinte, uma perda de 
democracia. Por que razão votaríamos por MENOS DEMOCRACIA? 

A Europa merece mais do que o actual projecto de Constituição, razão pela qual se 
recomenda a sua rejeição. 

Propõe-se, em contrapartida, mais democracia na UE: 

• Cada país mantém o seu Comissário, que ele próprio designa e a quem pedirá contas; 
• Cada país dispõe de um voto com igual peso no Conselho de Ministros, voto esse que é 

controlado pelo parlamento nacional; 
• É necessária uma maioria de 75% para adoptar legislação na UE; 
• Toda a legislação da UE deve ser igualmente examinada e aprovada pelos parlamentos 

nacionais; 
• Cada parlamento nacional dispõe de direito de veto em questões de importância crucial 

que serão posteriormente examinadas na Cimeira europeia seguinte; 
• O Parlamento Europeu e os países que representam uma maioria de cidadãos europeus 

dispõem de direito de veto sobre todas as questões. Em caso de bloqueio de uma proposta 
legislativa, os próprios parlamentos nacionais podem legislar no domínio em causa; 

• Toda a legislação é pública e pode ser consultada na Internet. Todas as reuniões e 
documentos preparatórios são públicos, a menos que 75% dos deputados vote a favor de 
uma reunião à porta fechada ou não divulgar documentos. 

MENOS CENTRALISMO 

A Constituição europeia introduz grande número de matérias novas sobre as quais a UE pode 
legislar ao lado ou em vez dos Estados-Membros. Deixará de existir questões sociais 
fundamentais em relação às quais a UE não pode intervir. 

Em muitos dos novos domínios, é introduzida a decisão por maioria, o que significa que os 
parlamentos nacionais podem ficar em minoria. 

Os chefes de governo terão mesmo a possibilidade de ir mais longe e alterar domínios que 
actualmente requerem decisões por unanimidade, de modo que no futuro, as decisões poderão 
ser adoptadas por maioria e os países poderão ficar em minoria. 

Os chefes de governos poderão também tornar as competências da UE extensíveis a novos 
domínios sem consultar de novo os eleitores. 

Queremos uma UE mais próxima dos cidadãos. A Constituição da UE faz exactamente o 
inverso, centralizando ainda mais o poder em Bruxelas. 

Recomenda-se, por conseguinte, que a Constituição seja rejeitada. 

Propõe-se, em contrapartida, mais liberdade nos Estados-Membros e não mais centralismo: 
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• Todas as leis devem ter uma data de expiração na qual caducam, a menos que sejam 
alteradas ou prorrogadas; 

• As 100.000 páginas de textos legislativos da UE devem ser objecto de um exame crítico, de 
modo a que todas as questões que não tenham uma dimensão transfronteiras sejam 
remetidas para os parlamentos dos Estados-Membros; 

• Introdução de um verdadeiro princípio da subsidiariedade que permita aos parlamentos 
nacionais aprovar o programa legislativo anual e conferir à Comissão o direito de 
apresentar uma proposta legislativa; 

• Racionalização de todas as decisões da UE em duas formas: leis e recomendações. As leis 
devem ser utilizadas em domínios em que os Estados-Membros não podem legislar 
eficazmente por si próprios. As recomendações devem ser utilizadas em todos os outros 
domínios; 

• O Tribunal de Justiça deve limitar-se a julgar litígios concretos e abster-se de criar mais 
integração. 

 
NÃO A UM NOVO SUPERESTADO 

A nova Constituição confere à UE "personalidade jurídica" para representar os 
Estados-Membros em relação ao resto do mundo e dissolve os Estados-Membros como nações 
independentes. 

As decisões adoptadas pela UE têm primazia sobre as leis democraticamente adoptadas pelos 
Estados-Membros. Até as nossas Constituições nacionais passam para segundo plano se 
forem contrárias a uma decisão de Bruxelas. 

Este princípio de Estado federal centralista está consagrado no artigo 6.º da nova 
Constituição. Os Estados-Membros devem, além disso, apresentar todas as questões litigiosas 
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. 

A UE terá o seu próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além de um exército e de 
uma polícia comuns. Seremos representados junto de outros países do mundo por um 
Presidente comum, um Ministro dos Negócios Estrangeiros comum e um Chefe de Governo 
comum - o Presidente da Comissão. 

Para o melhor e para o pior, os 25 Estados-Membros tornar-se-ão "Estados federais", como 
nos EUA, mas com menos liberdade para legislar de forma independente do que os Estados 
americanos. Também por esta razão, se recomenda a rejeição da Constituição. 

Propõe-se, no seu lugar, uma cooperação entre nações independentes e livres. O mundo não 
necessita de uma nova superpotência. 

• A cooperação europeia não se deve basear numa Constituição, mas assentar num acordo 
entre países independentes, um tratado que qualquer país possa denunciar com um 
pré-aviso de dois anos; 

• O Tribunal de Justiça e as autoridades da UE devem respeitar as Constituições nacionais, 
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tal como estas são interpretadas pelos Tribunais Supremos ou pelos Tribunais 
Constitucionais nacionais; 

• A política externa comum da UE não deve impedir os Estados-Membros de assumir uma 
posição independente a nível internacional; 

• As questões militares devem ser separadas da cooperação civil na UE; 
• A função de Presidente da UE deve ser abolida em favor de uma presidência exercida 

rotativamente pelos Estados-Membros. 
 
NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DA UE 

O orçamento da UE continua a permitir o desvio de possivelmente 10% dos impostos pagos a 
Bruxelas. 

Na UE, o Provedor de Justiça, o Tribunal de Contas e a Comissão do Controlo Orçamental 
do Parlamento Europeu continuam a ser incapazes de controlar a utilização das dotações 
comunitárias. 

A política da pesca prejudica tanto o peixe como os pescadores. A política agrícola é 
dispendiosa para os consumidores e os contribuintes e não beneficia os agricultores. 

As verbas dos Fundos Estruturais são desperdiçadas. 

Também por esta razão, se recomenda que a Constituição seja rejeitada. 

Propõe-se que a UE seja reestruturada antes de se lhe conferir mais direito para fazer ouvir 
melhor a sua voz. 

 

UM REFERENDO JUSTO 

• O projecto de Constituição deve ser sujeito a referendo simultaneamente em todos os 
países, para que os cidadãos europeus tenham a última palavra sobre as regras a aplicar à 
cooperação comum; 

• O referendo deve ser livre e equitativo em todos os países mediante a atribuição de 
recursos públicos iguais aos partidários do sim e do não. 

Se a Constituição for rejeitada num país, deverá ser constituída uma nova Convenção, mais 
representativa, para elaborar propostas destinadas a tornar as regras do jogo mais 
democráticas e capazes de unir, em vez de dividir, os europeus, como faz a Constituição 
actual. 

 Or. da 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 103 
Número 1 

1. Conclui que a Constituição Europeia aprovada pela Conferência Intergovernamental 
com base no Projecto elaborado pela Convenção representa um passo de 
extraordinária importância no processo de construção europeia e expressa um 
compromisso histórico que, uma vez em vigor, produzirá benefícios directos para os 
cidadãos europeus, facilitando e democratizando o funcionamento da União no 
cumprimento das suas competências e implicando nessa tarefa todas as suas  
instituições e os Estados-Membros, desde os seus governos e parlamentos nacionais 
até às suas autoridades regionais e locais; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 104 
Número 1 

1. Conclui que o projecto de Constituição culmina a tendência crescente, registada na 
linha de evolução dos antecedentes Tratados, de uma maior integração política e de 
aprofundamento da democracia no Espaço Público Europeu; é neste espaço aberto e 
crítico que a Constituição se lança, como norma e como processo; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 105 
Nº 1 

1. Conclui que, de um modo geral, o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição 
para a Europa conduz a uma melhoria considerável dos Tratados em vigor,  
comportando benefícios concretos para os cidadãos europeus, para o Parlamento 
Europeu enquanto seu representante democrático e para as Instituições da União 
(supressão); 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent 
Peillon 

Alteração 106 
Número 1 

1. Reconhece que, de um modo geral, o Projecto de Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa representa um compromisso (supressão) conducente a certas 
melhorias dos Tratados em vigor (supressão); 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 107 
Nº 1 

1. Conclui que (supressão) o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa representa um compromisso positivo e uma melhoria considerável dos Tratados 
em vigor, comportando benefícios visíveis para os cidadãos e a sociedade civil europeus, 
para o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais enquanto seus representantes 
democráticos (supressão), mas também para os Estados-Membros, as suas regiões e 
autarquias locais, as Instituições da União Europeia e, por conseguinte, para a União 
(supressão) no seu todo; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 108 
Nº 1 

1. Conclui que (supressão) o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa representa (supressão) uma ampla melhoria (supressão) dos Tratados em vigor,  
comportando benefícios concretos para os cidadãos europeus, para o Parlamento 
Europeu enquanto seu representante democrático e para as Instituições da União, mas 
também para os Estados-Membros, as suas regiões e autarquias locais e, por 
conseguinte, para a União Europeia, no seu todo; 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Sérgio Sousa Pinto 

Alteração 109 
Número 1 

1. Conclui que (supressão) o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa representa um compromisso positivo conducente a uma melhoria considerável 
dos Tratados em vigor,  comportando benefícios concretos para os cidadãos europeus, 
para o Parlamento Europeu enquanto seu representante democrático e para as 
Instituições da União, mas também para os Estados-Membros, as suas regiões e 
autarquias locais e, por conseguinte, para a União Europeia, no seu todo; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 110 
Nº 1 

1. Conclui que, de um modo geral, o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição 
para a Europa representa um compromisso positivo conducente a uma melhoria 
considerável, por confronto com os Tratados em vigor, comportando benefícios 
concretos para os cidadãos europeus, para o Parlamento Europeu enquanto seu 
representante democrático e para as Instituições da União, mas também para os 
Estados-Membros, as suas regiões e autarquias locais e, por conseguinte, para a União 
Europeia, no seu todo; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 111 
Nº 1 bis (novo) 

1 bis. Manifesta o seu pleno respeito e compreensão para com os cidadãos que entendam 
que o texto em apreço, resultante de um compromisso, fica muito aquém de uma ou 
mais das suas legítimas aspirações; salienta, todavia, que uma posição global sobre o 
Tratado Constitucional deverá, em qualquer circunstância, resultar da ponderação 
entre essas legítimas preocupações e as melhorias notáveis que o mesmo proporciona 
à União e aos seus cidadãos;  
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 112 
Título antes do número 2 

A União Europeia: uma União de Estados e de Cidadãos, uma entidade jurídica única 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 113 
Título antes do nº 2 

Comunidade de direitos fundamentais e de valores 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Reinhard Rack 

Alteração 114 
Nº 1 bis (novo) 

1 bis. Abstém-se, tendo em conta o bom resultado global, de chamar expressamente a 
atenção para todos os resultados individuais controversos; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 115 
Título antes do nº 2 

Maior clareza para a União Europeia  

 Or. en 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 116 
Título antes do nº 2 

Melhoria da definição da natureza e objectivos da União 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 117 
Nº2 

(O número 2 passa a número 4)  

Maior clareza quanto à natureza e aos objectivos da União 

2. Considera que o Projecto de Constituição propicia aos cidadãos uma maior clareza quanto 
(supressão) aos objectivos e competências da União no que se refere às relações com os 
Estados-Membros, nomeadamente porque:  

a) o complexo conjunto dos Tratados Europeus é substituído pela Constituição, documento 
único mais inteligível, que contém os objectivos da União, as suas competências e os seus 
limites; 
 
b) é consagrada a dupla legitimidade da União, salientando-se que se trata de uma União 
de Estados e de cidadãos; 

c) são claramente definidos os valores e os objectivos da União, os princípios que regem a 
sua acção nas suas relações com os Estados-Membros, respeitando as respectivas 
competências (supressão); 

d) desaparece a distinção entre "Comunidade Europeia" e "União Europeia", conceitos que 
se sobrepunham de forma confusa : a União Europeia torna-se uma única entidade 
detentora de personalidade jurídica; 
 

e) os actos legislativos europeus são simplificados e a sua terminologia clarificada 
(supressão): leis europeias e leis-quadro europeias substituem os numerosos tipos de actos 
actualmente em uso, designadamente, directivas, regulamentos, decisões, 
decisões-quadro, passando a utilizar-se um vocabulário que descreve mais cabalmente a 
realidade; 



PE 347.293v02-00      40/95    AM\546089PT.doc 

PT 

f) é garantido o pleno respeito das competências dos Estados-Membros e das entidades 
locais e regionais: o lema da União passa a ser "unidade na diversidade"; é consagrada a  
igualdade entre os Estados-Membros perante a Constituição, bem como o respeito das  
identidades nacionais, das estruturas fundamentais, tanto políticas como constitucionais dos 
Estados-Membros, incluindo os governos autónomos regionais e locais; é afirmado o 
princípio das competências atribuídas (contexto em que a União apenas detém as 
competências que lhe são cometidas pelos Estados-Membros); é reforçado o princípio da 
subsidiariedade (na base do qual a União apenas actua quando os objectivos da acção 
não forem alcançados de forma suficientemente eficaz pelos Estados-Membros); é 
consagrado o princípio da proporcionalidade (segundo o qual a acção da União é 
unicamente autorizada de forma estritamente necessária para alcançar os objectivos da 
Constituição); é garantida a participação dos Estados-Membros, bem como das 
autoridades locais e regionais, no processo decisório da União; a coesão territorial é 
inscrita no âmbito dos objectivos da União;   

g) são reconhecidos os símbolos da União Europeia a fim de que os cidadãos possam 
reforçar o seu sentimento de pertença: a sua bandeira  com um círculo de doze estrelas 
douradas sobre fundo azul, o seu hino extraído do Hino à Alegria da 9a sinfonia de 
Beethoven, o seu lema , "Unida na diversidade", o euro como moeda única e o Dia da 
Europa a celebrar a 9 de Maio em toda a União; 

h) Suprimida 

 Or. it 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 118 
Nº 2 

2. Congratula-se com o facto de o Projecto de Constituição propiciar aos cidadãos uma maior 
clareza quanto à natureza e aos objectivos da União, bem como quanto às relações entre a 
União e os Estados-Membros: 

 a) o complexo conjunto dos Tratados Europeus será substituído por um documento único e 
mais inteligível, contendo os objectivos da União, as suas competências e os seus limites; 

 b) a dupla legitimidade da União, enquanto união de Estados e de cidadãos, é salientada; 

 c) os valores e os objectivos da União, bem como os princípios que regem a sua acção e as 
suas relações com os Estados-Membros, são claramente definidos e fazem incidir as 
políticas da União nas necessidades dos seus cidadãos; 

 d) a confusão entre "Comunidade Europeia" e "União Europeia" terminará, dado que a 
União Europeia passará a ser uma única entidade (supressão) jurídica; 

 e) os instrumentos europeus e a sua terminologia serão simplificados, contexto em que o 
jargão será substituído por termos mais facilmente compreensíveis (por exemplo: os 
regulamentos europeus serão denominados leis europeias e as directivas europeias serão 
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denominadas leis-quadro europeias) e em que será utilizado um vocabulário que descreva 
mais cabalmente a realidade; 

 f) a ênfase conferida à "unidade na diversidade", a obrigação de respeitar a igualdade entre 
os Estados-Membros (supressão) bem como as respectivas identidades nacionais, intrínsecas 
às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como constitucionais, incluindo os governos 
autónomos regionais e locais, e o princípio das competências atribuídas (supressão), a 
subsidiariedade e a proporcionalidade (supressão); 

 g) o reconhecimento dos símbolos da União induzirá uma melhoria dos conhecimentos dos 
cidadãos sobre as Instituições e a acção por estas desenvolvida; 

 h) uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros permite aos cidadãos poderem 
beneficiar do apoio de todos os Estados-Membros da União em caso de atentado terrorista 
ou de catástrofe natural ou antropogénica; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 119 
Nº 2 

2. Congratula-se com o facto de a Constituição reforçar os direitos individuais dos 
cidadãos e definir valores e objectivos: 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 120 
Nº 2 

2. Congratula-se com o facto de o Projecto de Constituição propiciar aos cidadãos uma 
definição mais exacta da missão da União e uma maior clareza quanto à sua natureza e 
(supressão) objectivos, designadamente no que diz respeito aos seguintes aspectos: 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 121 
Nº 2 

2. Congratula-se com o facto de o Projecto de Tratado Constitucional propiciar aos 
cidadãos uma maior clareza quanto à natureza e aos objectivos da União, bem como 
quanto às relações entre a União e os Estados-Membros: 

 Or. en 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 122 
Nº 2 

2. Reconhece que o Projecto de Constituição propicia aos cidadãos uma certa clareza 
quanto à natureza e aos objectivos da União, bem como quanto às relações entre a União 
e os Estados-Membros: 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 123 
Nº 2, alínea a) 

(a) o complexo conjunto dos Tratados Europeus será substituído por um documento único e 
mais inteligível, contendo os objectivos da União, as suas competências, os seus 
instrumentos políticos e as suas instituições; 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 124 
Nº 2, alínea a) 

a) o complexo conjunto dos Tratados Europeus será substituído por um documento único e 
mais inteligível, contendo os objectivos da União, as suas competências e os seus 
limites, tornando explícito o primado do Direito comunitário; 
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 Or. es 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 125 
Nº 2, alínea a) bis (nova) 

a bis) A Carta dos Direitos Fundamentais, enquanto pedra angular da ordem de valores 
comum, foi integralmente incluída na Constituição, assumindo assim carácter 
juridicamente vinculativo; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 126 
Nº 2, alínea b) 

Suprimida 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud 

Alteração 127 
Nº 2, alínea b) 

b) a dupla legitimidade da União, enquanto união dos Estados e dos cidadãos, é salientada, 
garantindo o respeito das regras democráticas fundamentais assentes na aceitação do 
princípio da expressão do voto maioritário; 

 Or. fr 

 



PE 347.293v02-00      44/95    AM\546089PT.doc 

PT 

Alteração apresentada por Riccardo Ventre 

Alteração 128 
Nº 2, alínea b) 

b) a (supressão) legitimidade da União, enquanto união de cidadãos, de comunidades 
locais e regionais e de Estados (supressão), é salientada; 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 129 
Nº 2, alínea b) 

b) o reconhecimento da dupla legitimidade da União, enquanto união de Estados e de 
cidadãos, consagra-os como detentores da soberania na integração europeia; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 130 
Nº 2, alínea b bis) (nova) 

b bis)  é alargado o acesso de pessoas singulares ao Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias no âmbito do direito comunitário; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 131 
Nº 2, alínea c) 

c) os valores e (supressão) os princípios que regem a sua acção e as suas relações com os 
Estados-Membros são claramente definidos (supressão); 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 132 
Nº 2, alínea c) 

c) os valores e os objectivos da União, bem como os princípios que regem a sua acção e as 
suas relações com os Estados-Membros, são claramente definidos em termos muito 
progressistas e adequados às novas realidades sociais; (supressão) as políticas da 
União centrar-se-ão nas necessidades dos seus cidadãos; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 133 
Nº 2, alínea c) 

c) os valores e os objectivos da União, bem como os princípios que regem a sua acção e as 
suas relações com os Estados-Membros, são claramente definidos, sem colidir com a 
soberania de base dos Estados-Membros e sem ignorar as raízes históricas e 
espirituais da Europa, e fazem incidir as políticas da União nas necessidades dos seus 
cidadãos; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 134 
Nº 2, alínea c) 

c) os valores e os objectivos da União, bem como os princípios que regem a sua acção e as 
suas relações com os Estados-Membros, são claramente definidos e orientam as políticas 
da União ao progresso e ao bem-estar dos cidadãos; 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 135 
Nº 2, alínea d) 

Suprimida 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 136 
Nº 2, alínea d) 

d) a confusa sobreposição "Comunidade Europeia" e "União Europeia" dará lugar a uma 
única entidade e à atribuição de personalidade jurídica própria e única à União; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 137 
Nº 2, alínea d) 

d) a confusa sobreposição "Comunidade Europeia" e "União Europeia" dará lugar a uma 
única entidade e estrutura jurídica, apesar de o método comunitário não se aplicar a 
todas as decisões; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 138 
Nº 2, alínea e) 

e) uma nova relação de competências entre Estados e União, um processo de decisão 
mais articulado e eficaz fazem-se corresponder de uma maior clarificação dos actos 
jurídicos e do seu grau de vinculação; os regulamentos dão lugar às leis europeias e 
as directivas às leis-quadro europeias; 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 139 
Nº 2, alínea e) 

e) os instrumentos europeus e a sua terminologia serão simplificados e tornar-se-ão mais 
compreensíveis para o cidadão comum;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 140 
Nº 2, alínea e) 

e) os instrumentos europeus e a sua terminologia serão simplificados, contexto em que o 
jargão será substituído por termos mais facilmente compreensíveis (supressão) e em que 
será utilizado um vocabulário que descreva mais cabalmente a realidade; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 141 
Nº 2, alínea f) 

Suprimida  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Alteração 142 
Nº 2, alínea f) 

Suprimida 
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 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 143 
Nº 2, alínea f) 

f) Todos os factores que garantem que a União jamais será um super-Estado 
centralizado e omnipotente, entre os quais: 

 - a igualdade de base entre os Estados-Membros no interior da União, bem como a sua 
participação no processo decisório, 

 - o respeito das identidades nacionais, intrínsecas às suas estruturas fundamentais, 
tanto políticas como constitucionais, incluindo os governos autónomos regionais, 

 - o princípio das competências atribuídas (segundo o qual a União apenas detém as 
competências que lhe são cometidas pelos Estados-Membros), da subsidiariedade 
(segundo o qual, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União 
intervém apenas quando um objectivo não puder ser mais bem atingido, a um nível 
inferior, pelos Estados-Membros, as regiões ou autoridades locais) e da 
proporcionalidade (segundo o qual o conteúdo e a forma da acção da União não 
devem exceder o necessário para atingir os objectivos específicos previstos no 
Tratado);     

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 144 
Nº 2, alínea f) 

f) na articulação de competências dos Estados e da União, a concorrência dos centros de 
decisão segue os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade e garante, 
assim, a "unidade na diversidade" dos Estados e Povos europeus; e também, na 
medida em que confere um valor normativo acrescido ao espaço de decisão política, a 
Constituição induz a igualdade entre os Estados; 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 145 
Nº 2, alínea f) 

f) Uma ênfase tão marcada conferida à descentralização inerente ao princípio da  
"unidade na diversidade", a obrigação de respeitar a igualdade entre os 
Estados-Membros perante a Constituição, bem como as respectivas identidades 
nacionais e estruturas constitucionais internas, a atribuição de competências à União 
pelos Estados-Membros, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e o 
papel central dos Estados-Membros no processo decisório da União (supressão); 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 146 
Nº 2, alínea f) 

f) a ênfase conferida à "unidade na diversidade", a obrigação de respeitar a igualdade entre 
os Estados-Membros perante a Constituição, bem como as respectivas identidades 
nacionais, intrínsecas às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como 
constitucionais, incluindo os governos autónomos regionais e locais, o princípio das 
competências atribuídas (contexto em que a União apenas detém as competências que 
lhe são cometidas pelos Estados-Membros), a subsidiariedade, a proporcionalidade e a 
participação dos Estados-Membros no processo decisório da União, designadamente o 
seu papel central em caso de alterações à Constituição, com transferências de 
competências em benefício da União, garantem que esta jamais será um "super-estado" 
centralizado e omnipotente; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud 

Alteração 147 
Nº 2, alínea f) 

f) a ênfase conferida à "unidade na diversidade", a obrigação de respeitar a igualdade entre 
os Estados-Membros perante a Constituição, bem como as respectivas identidades 
nacionais, intrínsecas às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como 
constitucionais, incluindo os governos autónomos regionais e locais, o princípio das 
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competências atribuídas (contexto em que a União apenas detém as competências que 
lhe são cometidas pelos Estados-Membros), a subsidiariedade, a proporcionalidade e a 
participação dos Estados-Membros no processo decisório da União garantem uma justa 
adequação e aplicação das regras de direito comummente reconhecidas e aceites; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 148 
Nº 2, alínea f) 

f) Garante que a União Europeia jamais será um "super-Estado" centralizado e 
omnipotente pela ênfase conferida à "unidade na diversidade" e a obrigação de respeitar 
a igualdade entre os Estados-Membros e as respectivas identidades nacionais, bem como 
pelos princípios das competências atribuídas (contexto em que a União apenas detém as 
competências que lhe são cometidas pelos Estados-Membros), da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e a participação dos Estados-Membros no processo decisório da 
União (supressão); 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 149 
Nº 2, alínea f) 

f) a ênfase conferida à "unidade na diversidade", a obrigação de respeitar a igualdade entre 
os Estados-Membros perante a Constituição, bem como as respectivas identidades 
nacionais, intrínsecas às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como 
constitucionais, incluindo os governos autónomos regionais e locais, o princípio das 
competências atribuídas (contexto em que a União apenas detém as competências que 
lhe são cometidas pelos Estados-Membros), a subsidiariedade, a proporcionalidade e a 
participação dos Estados-Membros no processo decisório da União garantem que esta 
jamais será um "super-estado" centralizado e omnipotente,  mas antes se orientará 
federalmente, conjugando a realidade dos Estados nacionais e da respectiva estrutura 
política com a existência de um interesse e de uma cidadania europeus; 

 Or. es 
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 150 
Nº 2, alínea g) 

Suprimido 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 151 
Nº 2, alínea g) 

g) a inclusão dos símbolos da União na Constituição induzirá uma melhoria dos 
conhecimentos dos cidadãos sobre as Instituições e a acção por estas desenvolvida; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 152 
Nº 2, alínea g) 

g) o reconhecimento dos símbolos da União melhorará os conhecimentos dos cidadãos 
sobre as Instituições e a acção por estas desenvolvida; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 153 
Nº 2, alínea h) 

h) uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros (que poderia melhorar se 
fosse alargada de modo a abranger ataques militares contra os Estados-Membros e a 
protecção da sua integridade territorial) permite aos cidadãos poderem beneficiar do 
apoio de todos os Estados-Membros da União em caso de atentado terrorista ou de 
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catástrofe natural ou antropogénica; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud 

Alteração 154 
Nº 2, alínea h) 

h) uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros permite aos cidadãos poderem 
beneficiar do apoio indiferenciado de todos os Estados-Membros da União em caso de 
atentado terrorista ou de catástrofe natural ou antropogénica; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 155 
Nº 2, alínea h) bis (nova) 

h bis). reafirmam-se - o que adquire particular importância numa União Europeia alargada - 
o princípio, o objectivo e a política de coesão económica, social e territorial, o que 
garante que se continuará a actuar com meios suficientes para a alcançar e 
consolidar em, e entre, todos os Estados-Membros; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 156 
Nº 2, alínea h bis) (nova) 

h bis) O reforço do Parlamento Europeu e a participação dos parlamentos nacionais na 
elaboração das políticas; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent 
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Peillon 

Alteração 157 
Nº 2 bis (novo) 

2bis. Deplora que o Tratado que estabelece uma Constituição impeça a plena realização da 
Europa social; deplora que esse tratado impeça o estabelecimento de padrões sociais, 
designadamente um salário mínimo europeu; sublinha que esses elementos se 
revestem de uma importância crucial para obter o pleno apoio dos cidadãos à 
construção europeia; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 158 
Título antes do nº 3 

Capacidade de acção da União e reforço do seu papel no mundo 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 159 
Título antes do número 3 

Um processo de decisão mais articulado e eficaz 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 160 
Título antes do número 3 

Decisões mais articuladas e eficazes  
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 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 161 
Título antes do nº 3 

Maior eficácia para a União Europeia 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 162 
Título antes do nº 3 

Melhoria da eficiência e eficácia da União 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira e Benoît Hamon 

Alteração 163 
Nº 3 - Introdução [até à alínea a)] 

Suprimido 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 164 
Nº 3 

3. Regozija-se com o facto de, após a entrada em vigor do Tratado Constitucional, as 
Instituições da União se encontrarem habilitadas a levar a cabo as suas atribuições com 
maior eficácia graças às seguintes melhorias: 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 165 
Nº 3 

3. Regozija-se com o facto de, após a entrada em vigor da Constituição, as Instituições da 
União se encontrarem habilitadas a levar a cabo as suas atribuições com maior eficácia e 
eficiência graças às seguintes melhorias: 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 166 
(O número 3 passa a número 5)  

Melhoria da eficácia da União 

3. Considera que, após a entrada em vigor da Constituição, as Instituições da União se 
encontrarão habilitadas a levar a cabo as suas atribuições com maior eficácia graças, em 
especial, às seguintes melhorias: 

a) aumenta o número de matérias sobre as quais os governos, no seio do Conselho,  
deliberarão por maioria qualificada e não por unanimidade, o que constitui um elemento 
indispensável para que a União de 25 Estados-Membros possa funcionar sem ser 
bloqueada pelo veto; 
 
b) é criada a figura de "Ministro dos Negócios Estrangeiros" da União, capaz de ser a 
voz da União Europeia na cena internacional e de conduzir a política externa da União, 
ao mesmo tempo Vice-Presidente da Comissão Europeia e nomeado pelos governos no 
seio do Conselho, responsável, enquanto membro da Comissão, perante o Parlamento 
Europeu; 
 
c) é reforçada a capacidade da União Europeia de se dotar de instrumentos comuns 
no domínio da política de defesa; 
  
d) o Conselho Europeu é dotado de uma Presidência mais estável, em funções durante 
dois anos e meio e rotativa entre os 25 Estados-Membros, em vez dos actuais seis meses; 
 
e) a União Europeia adquire personalidade jurídica, actualmente apenas atribuída à 
Comunidade Europeia, o que lhe confere capacidade para agir no âmbito das relações 
internacionais e para ser parte em acordos internacionais; 
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f) a Comissão Europeia deixa de ser composta por um comissário por 
Estado-Membro, sendo o número dos seus membros reduzido para 20; 
 
g) o número de instrumentos legislativos da União Europeia é reduzido, bem como o 
dos procedimentos para a sua adopção; estabelece-se uma distinção clara entre actos 
legislativos e actos executivos; 
 
h) a acção da União no domínio da justiça e dos assuntos internos torna-se mais 
eficaz, graças à extensão a todo o sector do processo legislativo, com a plena participação 
do Parlamento Europeu, e ao recurso à maioria qualificada para as decisões no seio do 
Conselho, permitindo a realização de uma autêntica "União de direito"; 
 
i) a política de imigração e de asilo torna-se uma política de pleno título da União 
Europeia, podendo promover acções de integração dos cidadãos dos países terceiros e 
garantir uma repartição equitativa das responsabilidades entre os Estados-Membros, 
graças à inserção de disposições específicas na Constituição; 

 

j) prevê-se a possibilidade da colaboração de grupos de Estados entre si, de forma mais 
efectiva, relativamente a certas políticas, caso nem todos os Estados-Membros estejam 
dispostos a fazê-lo; 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 167 
Nº 3 

3. Regozija-se com o facto de, com a entrada em vigor da Constituição, as Instituições da 
União se encontrarem habilitadas a levar a cabo as suas atribuições com maior eficácia 
graças às seguintes melhorias: 

 a) o âmbito de aplicação  da deliberação por maioria qualificada no Conselho será 
notoriamente alargado, em detrimento da deliberação por unanimidade, o que se revela 
indispensável para precaver o bloqueio numa União de 25 ou mais nações; 

 b)  presidência do Conselho Europeu terá uma duração de dois anos e meio, substituindo 
a actual presidência rotativa de seis meses; 

 c) observar-se-á uma redução na dimensão da Comissão; 

 d) o novo Ministro Europeu dos Negócios Estrangeiros estará habilitado a pronunciar-se 
em nome da União relativamente aos assuntos que sejam objecto de uma posição 
comum; 
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 e) a atribuição à União da personalidade jurídica (supressão) reforçará a sua capacidade 
de acção em sede de relações internacionais e permitir-lhe-á ser parte nos acordos 
internacionais; 

 f) a capacidade da União de desenvolver estruturas comuns no domínio da política de 
segurança e de defesa será reforçada, fortalecendo desse modo o papel da União como 
entidade promotora da paz no mundo; 

 g) o número dos instrumentos legislativos da União Europeia será mais limitado, o 
mesmo se aplicando aos procedimentos requeridos para a respectiva adopção; a distinção 
entre instrumentos legislativos e instrumentos de execução será clarificada; 

 h) a acção da União no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos disporá de 
procedimentos mais eficazes, promissores de progressos concretos em matéria de 
segurança e de imigração; 

 i) no respeitante a toda uma série de outros assuntos, a aplicação do frutuoso método 
comunitário será facilitada, desde que exista uma vontade política comum nesse 
sentido; 

 j) serão maiores as possibilidades de recorrer a acordos flexíveis quando nem todos os 
Estados-Membros estejam dispostos ou habilitados a implementar, em simultâneo, 
determinadas políticas; 

 Or. en 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira e Benoît Hamon 

Alteração 168 
Nº 3, alínea a) 

a) o âmbito de aplicação da deliberação por maioria qualificada no Conselho será 
notoriamente alargado, em detrimento da deliberação por unanimidade, o que se revela 
indispensável para precaver o bloqueio numa União de 25 ou mais nações. Nesse 
contexto, a ausência da passagem à maioria qualificada no que se refere às questões 
sociais e fiscais é emblemática da falta de vontade de progredir nestes domínios que, 
contudo, são essenciais para a coesão e para a prosperidade da União; 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 169 
Nº 3, alínea a) 

a) o âmbito de aplicação da deliberação por maioria qualificada no Conselho será 
notoriamente alargado, em detrimento da deliberação por unanimidade, o que se revela 
indispensável para precaver o bloqueio numa União de 25 ou mais nações, 
concretizando o binómio aprofundamento/alargamento; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 170 
Nº 3, alínea a) bis (nova) 

a bis). deplora que o Tratado constitucional não permita qualquer progresso no domínio 
fiscal e que se mantenha a regra da unanimidade mesmo no contexto do combate à 
fraude fiscal, contrariamente ao estabelecido pela Convenção; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 171 
Nº 3, alínea b) 

Suprimido 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 172 
Nº 3, alínea b) 

b) a presidência do Conselho Europeu terá uma duração de dois anos e meio, substituindo a 
actual presidência rotativa de seis meses e garantindo uma maior continuidade política; 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Reinhard Rack 

Alteração 173 
Nº 3, alínea c)  

Suprimida 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 174 
Nº 3, alínea c) 

c) observar-se-á uma redução na dimensão da Comissão, com base na rotação, em pé de 
igualdade, entre os Estados-Membros; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 175 
Nº 3, alínea c) 

c) observar-se-á uma redução na dimensão da Comissão, conferindo-lhe maior eficácia; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling 

Alteração 176 
Nº 3, alínea c)  

c) é reduzido o número de membros da Comissão 
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 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 177 
Nº 3, alínea c)  

c) observar-se-á uma redução na dimensão da Comissão a partir de 2014; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 178 
Nº 3, alínea d) 

d) existirá um Ministro Europeu dos Negócios Estrangeiros, resultante da fusão de dois 
cargos que causam duplicação e suscitam confusão (supressão), habilitado a pronunciar-
se em nome da União relativamente aos assuntos que sejam objecto de uma posição 
comum , o que permitirá à União, juntamente com a atribuição personalidade 
jurídica, reforçar a sua visibilidade como actor na cena mundial; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 179 
Nº 3, alínea d) 

d) o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa  e o Comissário 
responsável pela pasta das Relações Externas - dois cargos que causam duplicação e 
suscitam confusão - serão fundidos num único Ministro Europeu dos Negócios 
Estrangeiros, habilitado a pronunciar-se em nome da União relativamente aos assuntos 
que sejam objecto de uma posição comum, contribuindo para a configuração da UE 
como um poder global relevante capaz de actuar a nível internacional para alcançar 
os objectivos definidos na Constituição, entre outros, manter a paz, evitar os conflitos 
e fortalecer a segurança em conformidade com os princípios da Carta das Nações 
Unidas, fomentar o desenvolvimento e erradicar a pobreza e promover um sistema 
assente na cooperação multilateral; 

 Or. es 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 180 
Nº 3, alínea d) 

d) a criação do cargo de Ministro Europeu dos Negócios Estrangeiros, que falará em 
nome da União em matéria de Política Externa e de Segurança Comum, será 
Vice-Presidente da Comissão, presidirá ao Conselho dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e dirigirá uma nova administração conjunta da Comissão e do Conselho; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 181 
Nº 3, alínea d)  

d) o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa  e o Comissário 
responsável pela pasta das Relações Externas - dois cargos que causam duplicação e 
suscitam confusão - serão fundidos num único Ministro Europeu dos Negócios 
Estrangeiros, habilitado a pronunciar-se em nome da União relativamente aos assuntos 
que sejam objecto de uma posição comum e que, no exercício das suas funções, será 
assistido por um Serviço Europeu para a Acção Externa; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 182 
Nº 3, alínea e) 

Suprimida 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 183 
Nº 3, alínea e) 

e) a atribuição à União da personalidade jurídica anteriormente reconhecida à Comunidade 
Europeia reforçará a sua capacidade de acção em sede de relações internacionais e 
permitir-lhe-á ser parte nos acordos internacionais, contribuindo para o 
multilateralismo e para uma nova ordem mundial; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 184 
Nº 3, alínea e bis) (nova)  

e bis) toda a acção externa da União é expressamente submetida pela Constituição aos 
imperativos da preservação da paz e do direito internacional; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 185 
Nº 3, alínea g) 

Suprimido  

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 186 
Nº 3, alínea h) 

h) a acção da União no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos disporá de 
procedimentos mais eficazes, promissores de progressos concretos em matéria de 
justiça, segurança e imigração; 

 Or. pt 
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 187 
Nº 3, alínea i) 

i) no respeitante a toda uma série de outros assuntos, a decisão de aplicar o (supressão) 
método comunitário será facilitada; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 188 
Nº 3, alínea j) 

Suprimido 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira e Benoît Hamon  

Alteração 189 
Nº 3, alínea j) 

Suprimido 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira e Benoît Hamon  

Alteração 190 
Nº 3, alínea j) bis (nova) 

j bis). as cooperações reforçadas, cuja eficácia deve ser prevista à luz das disposições 
rigorosas que governam a sua aplicação (eventual bloqueio por parte da Comissão 
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Europeia e deliberação, em último recurso, do Conselho) e dos benefícios reais em 
termos de Europa integrada; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 191 
Nº 3, alínea j bis) (nova) 

j bis) É alargado o âmbito da co-decisão do Conselho e do Parlamento Europeu, reforçando 
desse modo a democracia; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira e Benoît Hamon  

Alteração 192 
Nº 3 bis - Introdução [até à alínea a)] (novo) 

3bis. Constata que o projecto de Tratado constitucional contém certos progressos 
susceptíveis de permitir às instituições da União desempenharem as suas tarefas com 
maior eficácia, progressos que, todavia, cumpre atenuar: 

 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 193 
Nº 3 bis (novo) 

3bis. deplora que os serviços de interesse geral continuem a estar submetidos ao direito 
geral da concorrência; 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 194 
Nº 3 ter (novo) 

3ter. Deplora que os procedimentos tendo em vista a revisão do Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa continuem a ser decalcados dos procedimentos que 
vigoram nos anteriores tratados (Nice, Amesterdão, etc.). Deplora muito 
particularmente que a revisão das políticas e acções internas da União só seja possível 
após uma decisão por unanimidade do Conselho Europeu e após ratificação por cada 
Estado-Membro, o que torna muito hipotética a modificação das políticas da União 
tendo nomeadamente em vista o reforço da harmonização social e fiscal; 

 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 195 
Título antes do nº 4 

Mais direitos dos cidadãos e democracia 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 196 
Título antes do nº 4 

Melhoria da responsabilidade democrática e dos direitos dos cidadãos 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Joachim Wuermeling 

Alteração 197 
Título antes do nº 4 

Melhoria da legitimidade democrática 

 Or. de 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 198 
Título antes do número 4 

Melhoria da qualidade da democracia 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 199 
Título antes do nº 4 

Democracia europeia 

 Or. de 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 200 
Nº 4 

(Fundir os nºs 4 e 5, começando pelas alíneas a), b) e d) do nº 5 alteradas, suprimindo a alínea 
c) do nº 5 e continuando com as alíneas a) a i) do nº 4 alteradas) 

Nº 4 Congratula-se com o facto de os direitos individuais dos cidadãos serem reforçados e de 
estes poderem exercer um maior controlo sobre a acção da União (supressão), com uma 
responsabilidade democrática acrescida, devida (supressão) às seguintes melhorias: 

 a) a Carta dos Direitos Fundamentais da UE é inserida na Constituição, o que 
significa que todas as todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as 
medidas adoptadas pelas Instituições da União Europeia ou assentes em legislação da 
União Europeia deverão ser consentâneas com aquelas normas;  
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b) a iniciativa dos cidadãos europeus e outras novas disposições facilitarão a 
participação dos cidadãos e das associações que os representam nas deliberações da 
União; 

c) os cidadãos gozarão individualmente de maiores possibilidades de defender os seus 
direitos perante os tribunais europeus;   

d) a adopção de toda a legislação da União Europeia será sujeita ao controlo prévio dos 
parlamentos nacionais e, com poucas excepções, à dupla aprovação dos governos 
nacionais (reunidos no Conselho da União Europeia) e do Parlamento Europeu 
directamente eleito - um nível de controlo parlamentar que não existe em nenhuma outra 
estrutura comparável; 

e) todas as propostas da União Europeia serão transmitidas aos parlamentos nacionais 
em tempo útil, a fim de que estes as possam examinar com os seus ministros antes das 
reuniões do Conselho, assistindo ainda aos parlamentos o direito de suscitar objecções 
aos projectos legislativos caso considerem que os mesmos violam os seus próprios 
direitos; 

f) o Parlamento Europeu decidirá, em pé de igualdade com o Conselho, sobre a maior 
parte da legislação da União; 

g) o Presidente da Comissão será eleito pelo Parlamento Europeu, estabelecendo, assim, 
um elo com os resultados das eleições europeias; 

h) o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nomeado pelo Conselho Europeu, em 
articulação com o Presidente da Comissão, responderá perante o Parlamento Europeu e 
perante o Conselho Europeu; 

i) o Parlamento Europeu adquirirá poderes orçamentais plenos, no âmbito de um novo 
processo, o que significa que uma considerável parte do orçamento, as denominadas 
"despesas obrigatórias", deixará de estar subtraída ao controlo democrático do 
Parlamento Europeu; 

j) o exercício, pela Comissão,  de poderes legislativos delegados e de poderes de 
execução será sujeito a um novo sistema de controlo conjunto por parte do Parlamento 
Europeu e do Conselho, o que permitirá a cada uma das duas Instituições avocar 
decisões da Comissão a que se oponham; 

k) no domínio legislativo, as reuniões do Conselho serão públicas; 

l) no respeitante a futuras revisões da Constituição, também o Parlamento Europeu 
deterá o poder de apresentar propostas, sendo o exame de toda e qualquer proposta de 
revisão  efectuado por uma Convenção, salvo se o Parlamento decidir que tal não é 
necessário; 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 201 
Nº 4 

(O número 4 passa a número 3) 

Melhoria da responsabilidade democrática  

4. Considera que os cidadãos poderão exercer um maior controlo sobre a acção da União 
Europeia mercê de uma clarificação da responsabilidade democrática das instituições, 
devida, nomeadamente, às seguintes melhorias: 

a)  todas as propostas legislativas da União Europeia serão transmitidas aos parlamentos 
nacionais e às autoridades regionais e locais, através do Comité das Regiões, em tempo 
útil, a fim de que estes as possam examinar com os seus ministros antes das reuniões do 
Conselho, poderão controlá-las preliminarmente, assistindo-lhes ainda o direito de rejeitar 
projectos legislativos caso considerem que os mesmos ultrapassam as competências da 
União Europeia; 

b)  todas as leis da União Europeia, embora com algumas excepções, deverão ser adoptadas 
quer pelos governos nacionais (reunidos no Conselho da União Europeia) quer pelo 
Parlamento Europeu directamente eleito pelos cidadãos - um nível de controlo parlamentar 
único entre as organizações de dimensão supranacional; 

c) o Parlamento Europeu decidirá, em pé de igualdade com o Conselho, sobre a maior parte da 
legislação da União; 

d) o Presidente da Comissão será eleito pelo Parlamento Europeu, tendo em conta os 
resultados das eleições europeias e, consequentemente, a orientação política da maioria 
dos cidadãos da União Europeia; 

e) o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nomeado pelo Conselho Europeu, em articulação com 
o Presidente da Comissão, responderá perante o Parlamento Europeu, isto é, perante os 
cidadãos, e perante o Conselho Europeu, ou seja, os governos; 

f) o Parlamento Europeu poderá decidir juntamente com o Conselho sobre todas as despesas 
da União Europeia (e não apenas sobre uma parte das mesmas, as denominadas "despesas 
obrigatórias", como acontece actualmente), as quais passarão a ser objecto de um controlo 
democrático total; 

g) (Suprimido) 

h) o Conselho reunir-se-á em sessão pública quando debater e adoptar leis da União; 

i) o Parlamento Europeu também poderá apresentar propostas de futuras revisões da 
Constituição, cujo exame será confiado a uma Convenção composta por representantes do 
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Parlamento Europeu, dos parlamentos nacionais, dos governos e da Comissão Europeia, 
análoga a que procedeu, com êxito, à elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais e do 
projecto de Constituição para a Europa; 

 Or. it 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie e Vincent Peillon 

Alteração 202 
Nº 4 

4. Considera que as modificações seguidamente apresentadas só muito timidamente 
permitem uma melhoria do controlo democrático dos cidadãos sobre a acção da 
União; 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 203 
Nº 4 

4. Congratula-se com o facto de os cidadãos poderem exercer um maior controlo sobre a 
acção da União Europeia mercê de uma responsabilidade democrática acrescida e 
regozija-se por serem reforçados os direitos individuais dos cidadãos, nomeadamente, 
às seguintes melhorias: 

(A aprovação desta alteração torna caduco o nº 5 e o subtítulo "Melhoria dos direitos dos 
cidadãos".)  

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 204 
Nº 4, alínea a) 

Suprimida  
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 205 
Nº 4 

a) a adopção de toda a legislação da União Europeia será sujeita ao controlo prévio dos 
parlamentos nacionais e, apesar das numerosas excepções que se mantêm, à dupla 
aprovação dos governos nacionais (reunidos no Conselho da União Europeia) e do 
Parlamento Europeu directamente eleito - um nível de controlo parlamentar que não 
existe em nenhuma outra estrutura comparável; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 206 
Nº 4, alínea a) 

a) a adopção de toda a legislação da União Europeia será sujeita ao controlo prévio dos 
parlamentos nacionais e, com poucas excepções, à dupla aprovação dos governos 
nacionais (reunidos no Conselho da União Europeia) e do Parlamento Europeu 
directamente eleito - um nível de controlo parlamentar que não existe em nenhuma outra 
estrutura supranacional comparável; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 207 
Nº 4, alínea b) 

b) todas as propostas da União Europeia serão transmitidas aos parlamentos nacionais em 
tempo útil, a fim de que estes as possam examinar antes de serem aprovadas, assistindo 
ainda aos parlamentos o direito de rejeitar projectos legislativos caso considerem que os 
mesmos ultrapassam as competências da União Europeia; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 208 
Nº 4, alínea b) bis (nova) 

b bis). sublinha-se a importância da realidade regional e local da União Europeia, mediante 
a  consolidação das disposições que permitem a participação das regiões nas 
delegações de cada Estado no Conselho, a tomada em importante consideração, no 
Protocolo sobre o Princípio da Subsidiariedade, da dimensão regional na aplicação 
desse princípio, o reforço do Comité das Regiões e a afirmação do respeito da riqueza 
da diversidade cultural e linguística europeia; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon e Vincent Peillon 

Alteração 209 
Nº 4, alínea c) 

c) o Parlamento Europeu decidirá, em pé de igualdade com o Conselho, sobre uma grande 
parte da legislação da União; 

 Or. fr 

 
Alteração apresentada por Joachim Wuermeling 
Alteração 210 
Nº 4, alínea c) 

c) o Parlamento Europeu decidirá, regra geral em pé de igualdade com o Conselho, sobre a 
(supressão) legislação da União; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 211 
Nº 4, alínea c) 

(A alínea c) do nº 4 passa a alínea a))  

 Or. en 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 212 
Nº 4, alínea c bis) (nova) 

(A alínea c) do nº 4 passa a ser alínea a) do nº 4 e a alínea h) do nº 4 passa a ser alínea b) do 
nº 4) 

c bis) a introdução de uma iniciativa europeia de cidadãos consagra na Constituição um 
instrumento de democracia directa, que permite que os cidadãos apresentem 
reivindicações relativamente à legislação europeia; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Pervenche Berès 

Alteração 213 
Nº 4, alínea d) 

Suprimido 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 214 
Nº 4, alínea d) 

Não se aplica à versão portuguesa. 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 215 
Nº 4, alínea e) 

Não se aplica à versão portuguesa. 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 216 
Nº 4, alínea f) 

f) um novo processo orçamental exigirá a aprovação de todas as despesas da União 
Europeia pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, sem quaisquer excepções, 
colocando assim a totalidade da despesa sob controlo democrático pleno; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 217 
Nº 4, alínea f) 

f) um novo processo orçamental exigirá a aprovação de todas as despesas da União 
Europeia pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, razão pela qual uma considerável 
parte das mesmas, as denominadas "despesas obrigatórias", deixará de estar sujeita a 
decisões unilaterais do Conselho, passando a ser objecto de um controlo democrático 
total pelo Parlamento Europeu; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 218 
Nº 4, alínea g) 

g) o exercício, pela Comissão, de poderes legislativos delegados será sujeito a um 
(supressão) sistema de controlo conjunto por parte do Parlamento Europeu e do 
Conselho, o que permitirá a cada uma das duas Instituições avocar decisões da Comissão 
a que se oponham; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 219 
Nº 4, alínea h) 

h) as reuniões do Conselho serão públicas, sempre que este exerça funções legislativas; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 220 
Nº 4, alínea i bis) (nova) 

i bis) a Comissão não pode continuar a ignorar pedidos do Parlamento Europeu no sentido 
de apresentar propostas legislativas, tendo que adoptar, para o efeito, decisões 
formais; 

 Or. de 

Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 221 
Nº 4, alíneas i) bis, i) ter, i) quater, i) quinquies (novas) 

(Inserir as alíneas a), b), c) e d) do nº 5) 

i bis) todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as medidas adoptadas 
pelas Instituições da União Europeia ou assentes em legislação da União 
Europeia deverão ser consentâneas com os princípios em que repousam os 
direitos fundamentais consagrados no Projecto de Constituição, sem prejuízo do 
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previsto nas ordens jurídicas dos Estados-Membros; 

i ter) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos e das associações que os 
representam nas deliberações da União; 

i quater) os cidadãos disporão da possibilidade de apresentar propostas sobre questões 
relativamente às quais considerem ser necessário um acto legislativo da União 
para aplicar a Constituição; 

i quinquies) os cidadãos gozarão individualmente de maiores possibilidades de defender os 
seus direitos perante os tribunais europeus; 

(A aprovação desta alteração torna caduco o nº 5 e o subtítulo "Melhoria dos direitos dos 
cidadãos".)  

 Or. nl 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 222 
Nº 4, alínea i bis) (nova) 

(antiga alínea a) do nº 5) 

i bis) todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as medidas adoptadas 
pelas Instituições da União Europeia ou assentes em legislação da União Europeia 
deverão  ser consentâneas com os princípios em que repousam os direitos 
fundamentais consagrados no Projecto de Constituição (supressão); 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 223 
Nº 4, alínea i ter) (nova) 

(antiga alínea b) do nº 5) 

i ter) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos e das associações que os 
representam nas deliberações da União; 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 224 
Nº 4, alínea i quater) (nova) 

(antiga alínea c) do nº 5) 

i quater) os cidadãos disporão da possibilidade de apresentar propostas sobre questões 
relativamente às quais considerem ser necessário um acto legislativo da União 
para aplicar a Constituição; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 225 
Nº 4, alínea i quinquies) (nova) 

(antiga alínea d) do nº 5) 

i quinquies) os cidadãos gozarão individualmente de maiores possibilidades de defender os 
seus direitos perante os tribunais europeus; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud 

Alteração 226 
Nº 4, alínea i) bis (nova) 

i bis). no que se refere às faculdades de revisão da Constituição, os cidadãos exercem 
plenamente o seu direito de petição, nas condições que lhes são reconhecidas, para 
apresentar a sua proposta;  

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 227 
Nº 4 bis (novo) 

4bis. deplora a limitação do alcance jurídico e político da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União;  

 Or. fr 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 228 
Título antes do nº 5 

Suprimido 

 Or. en 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 229 
Título antes do número 5 

Uma Carta de Direitos com força jurídica vinculativa 

 Or. pt 

 
 

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber 

Alteração 230 
Nº 5 

Suprimido 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 231 
Nº 5 

Suprimido 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Alexander Stubb 

Alteração 232 
Nº 5, frase introdutória 

Suprimida 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex e 
Béatrice Patrie 

Alteração 233 
Nº 5 

5. Constata que os direitos dos cidadãos não são suficientes reforçados. Com efeito: 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 234 
Nº 5 

(o número 5 passa a número 2)  

Progressos no domínio dos direitos dos cidadãos e da responsabilidade democrática 

5. Considera que os direitos fundamentais dos cidadãos serão adequadamente protegidos 
graças às seguintes melhorias: 

a) a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais dos cidadãos europeus que as 
instituições e os órgãos da União Europeia, para além dos Estados-Membros, serão 
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sempre obrigados a respeitar quando aplicam o direito comunitário, sem prejuízo do 
previsto nas ordens jurídicas dos Estados-Membros; 

b)  o reconhecimento institucional do papel dos parceiros sociais e do diálogo social, bem 
como do papel das associações e da sociedade civil, que garantirá a participação dos 
cidadãos e das associações que os representam nas deliberações da União; 

c)  a possibilidade para um milhão de cidadãos da União Europeia de solicitar à 
Comissão a apresentação de propostas de lei que considerem necessárias para aplicar a 
Constituição; 

d) os cidadãos, e não só os Estados-Membros ou as pessoas colectivas, gozarão 
individualmente de maiores possibilidades de recorrer ao Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias contra actos das instituições europeias que violem os seus 
direitos fundamentais; 

d bis) uma cláusula de solidariedade através da qual os Estados-Membros da União se  
comprometem a unir as forças para a protecção da segurança e o auxílio aos seus 
cidadãos em caso de ataque terrorista, de uma catástrofe natural ou antropogénica;  

  

 Or. it 

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou 

Alteração 235 
Nº 5 

5. Regozija-se com o reforço dos direitos individuais dos cidadãos e, desse modo, de toda a 
dimensão social da União, graças às seguintes melhorias: 

 - a) a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é inserida na Constituição; 

 a) todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as medidas adoptadas 
pelas Instituições da União Europeia ou assentes em legislação da União Europeia 
deverão  ser consentâneas com os princípios em que repousam os direitos fundamentais 
consagrados no Projecto de Constituição, sem prejuízo do previsto nas ordens jurídicas 
dos Estados-Membros; 

 b) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos e das associações que os 
representam nas deliberações da União, oferecendo um papel a um número elevado de 
cidadãos; 

 c) os cidadãos disporão da possibilidade de apresentar propostas sobre questões 
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relativamente às quais considerem ser necessário um acto legislativo da União para 
aplicar a Constituição; 

 d) os cidadãos gozarão individualmente de maiores possibilidades de defender os seus 
direitos perante os tribunais europeus; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 236 
Nº 5, alínea -a) (nova) 

5. Regozija-se com o reforço dos direitos individuais dos cidadãos graças às seguintes 
melhorias: 

 -a) é inserida, no Tratado Constitucional, a Carta dos Direitos Fundamentais, o que os 
tornará plenamente aplicáveis, no respectivo âmbito de aplicação; 

 Or. en 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 237 
Nº 5, alínea -a) bis (nova) 

-a bis) a Carta de Direitos é a base moral da União Europeia, o seu património cultural e 
político; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex e 
Béatrice Patrie 

Alteração 238 
Nº 5, alínea a) 

a) o alcance jurídico dos direitos fundamentais inscritos no projecto de Constituição foi 
rigorosamente limitado; 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 239 
Nº 5, alínea a) 

a) todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as medidas adoptadas pelas 
Instituições da União Europeia ou assentes em legislação da União Europeia deverão  ser 
consentâneas com os princípios em que repousam os direitos fundamentais consagrados 
no Projecto de Constituição (supressão) ; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 240 
Nº 5, alínea a) 

a) todas as disposições legislativas da União Europeia e todas as medidas adoptadas pelas 
Instituições da União Europeia e pelos Estados-Membros ou assentes em legislação da 
União Europeia deverão  ser consentâneas com os princípios em que repousam os 
direitos fundamentais consagrados na Carta que ora é integrada na Constituição com 
efeitos vinculativos; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 241 
Nº 5, alínea a) bis (nova) 

a bis) a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia na Constituição 
para a Europa, o que lhe confere um carácter juridicamente vinculativo; 

 Or. es 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 242 
Nº 5, alínea b) 

b) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos, das associações que os 
representam e da sociedade civil nas deliberações da União; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex e 
Béatrice Patrie 

Alteração 243 
Nº 5, alínea b) 

b) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos e das associações que os 
representam nas deliberações da União, mas, nesse âmbito, as igrejas e as associações 
ou comunidades religiosas beneficiarão de um reconhecimento específico indevido; 

 Or. fr 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 244 
Nº 5, alínea c) 

c) os cidadãos, através da iniciativa dos cidadãos prevista na Constituição e à qual o 
Parlamento Europeu atribui grande importância, disporão da possibilidade de 
apresentar propostas sobre questões relativamente às quais considerem ser necessário um 
acto legislativo da União para aplicar a Constituição; 

 Or. es 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 245 
Nº 5, alínea c) 

c) os cidadãos disporão da possibilidade de, através de iniciativas de cidadãos,  apresentar 
propostas sobre questões relativamente às quais considerem ser necessário um acto 
legislativo da União para aplicar a Constituição; 
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 Or. de 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 246 
Nº 5, alínea c) 

c) os cidadãos disporão da possibilidade de apresentar propostas legislativas sobre questões 
relativamente às quais considerem ser necessário um acto legislativo da União para 
aplicar a Constituição; 

 Or. en 

Alteração apresentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex e 
Béatrice Patrie 

Alteração 247 
Nº 5, alínea c) 

c) os cidadãos disporão da possibilidade de apresentar propostas sobre questões 
relativamente às quais considerem ser necessário um acto legislativo da União para 
aplicar a Constituição, mas a Comissão não será obrigada a dar seguimento positivo a 
esse pedido e nem mesmo a justificar a sua eventual rejeição de apresentação de uma 
proposta legislativa; 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 248 
Nº 5, alínea d) 

d) os cidadãos gozarão individualmente de maiores possibilidades de defender os seus 
direitos perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias; 

 Or. de 
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves 

Alteração 249 
Nº 5, alínea d) bis (nova) 

d bis) é, aliás, nos valores da Carta que se dá a convergência constitucional de base que era 
já condição de pertença dos Estados à União; agora, adquire força jurídica 
vinculativa e dá à Europa a dimensão de uma Pátria Constitucional; 

 Or. pt 

 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 250 
Nº 5, alínea d bis) (nova) 

d bis) a União Europeia compromete-se a aderir à Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos; 

 Or. de 

 

Alteração apresentada por Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Alteração 251 
Título e alíneas a), b), c) e d) do nº 5 (novas) 

Militarização da UE 

5.a) Regista que o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
aumentará a militarização da União Europeia; 

  b) Rejeita as garantias de segurança colectiva mediante as quais é transferida, para a 
esfera de actividades da União, a dimensão militar da UEO; 

  c) Regista que o projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa não 
contém nenhuma exigência específica de um mandato das Nações Unidas para 
operações militares da UE; considera que um mandato da ONU constitui a única 
forma, a nível do direito internacional, de conferir legalidade a operações militares; 

 d) Regista que as operações de gestão de crises e de imposição da paz constituem actos 
ofensivos;  

 Or. en 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 252 
Título e nº 5 bis (novo) 

Melhoria da dimensão social e do princípio da igualdade 

5 bis. Congratula-se com o reforço da dimensão social da União Europeia, assim como do 
princípio da igualdade na União, graças às seguintes melhorias: 

 a) ao conjunto de valores comuns a todos os Estados-Membros e em que se funda 
a União Europeia, foram acrescentados os princípios da dignidade humana, da 
igualdade e da protecção das minorias, assim como do pluralismo, da não-
discriminação, da tolerância, da justiça, da solidariedade e da igualdade entre 
mulheres e homens; 

 b) a União empenha-se no desenvolvimento de uma economia social de mercado 
que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social; combate a 
exclusão social e as discriminações e promove a justiça e a protecção sociais, a 
igualdade entre mulheres e homens, a solidariedade entre as gerações e a 
protecção dos direitos das crianças; 

 c) além disso, a União terá futuramente em conta, em todas as suas acções, os 
requisitos da promoção de um elevado nível de emprego, da garantia de uma 
protecção social adequada, da luta contra a exclusão social, assim como de um 
elevado nível de educação e formação profissional, assim como da protecção 
da saúde; 

 d) a União reconhece e promove o papel dos parceiros sociais, especialmente a 
sua autonomia, e contribui para o diálogo social; 

 e) a União pode futuramente adoptar iniciativas com vista à coordenação da 
política social dos Estados-Membros; 

 f) a União definirá futuramente os princípios e as condições aplicáveis aos 
serviços de interesse económico geral a fim de assegurar que estes possam 
continuar a cumprir a sua missão numa União cada vez mais integrada no 
plano económico;   

 Or. de 
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Alteração apresentada por Jean-Luc Dehaene 

Alteração 253 
Nº 5 bis (novo) 

(Após o novo subtítulo "A União como um actor global" inserir as alíneas d), e) e f) do nº 3) 

A União como um actor global 

5 bis. Está convicto de que, graças à entrada em vigor da Constituição, o papel da União 
como um actor global será reforçado devido aos progressos seguintes: 

a)  o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa  e o Comissário 
responsável pela pasta das Relações Externas - dois cargos que causam duplicação e 
suscitam confusão - serão fundidos num único "Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Europeu", habilitado a pronunciar-se em nome da União relativamente aos assuntos 
que sejam objecto de uma posição comum; 

b) a atribuição à União da personalidade jurídica anteriormente reconhecida à 
Comunidade Europeia reforçará a sua capacidade de acção em sede de relações 
internacionais e permitir-lhe-á ser parte nos acordos internacionais; 

c) a capacidade da União de desenvolver estruturas comuns no domínio da política de 
defesa será reforçada; 

(A aprovação desta alteração torna caducas as alíneas d), e) e f) do nº 3.) 

 

 Or. nl 

 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 254 
Nº 6 

6. Mostra-se reservado relativamente ao projecto de Constituição e pretende que sejam 
introduzidas alterações à Parte III do Tratado Constitucional a fim de permitir uma 
harmonização no domínio social e fiscal antes de convidar os Estados-Membros a 
ratificá-lo; solicita, a minima, que o procedimento de revisão designada 
"simplificada" para as políticas e acções internas da União não seja bloqueado por 
uma dupla exigência de unanimidade. Essa dupla exigência assenta numa lógica 
puramente intergovernamental, não permitindo que se desencadeie uma dinâmica 
com base na vontade dos cidadãos europeus; 

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 255 
Nº 6 

6. Rejeita o projecto de Constituição;  

 Or. pl 

 

Alteração apresentada por Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Alteração 256 
Nº 6 

6. (Supressão) Exorta os Estados-Membros a ratificarem o Tratado Constitucional 
somente depois de garantirem uma maioria de votantes em referendo, se tal referendo 
for possível e aplicável no Estado-Membro em causa; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 257 
Nº 6 

6. (Não se aplica à versão portuguesa) Aprova o Tratado Constitucional e exorta os 
Estados-Membros a ratificá-lo; 

 Or. it 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 258 
Nº 6 

6. Aprova a Constituição Europeia e exorta os Estados-Membros a ratificá-lo; 
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 Or. es 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff 

Alteração 259 
Nº 6 

6. Aprova o Tratado Constitucional e exorta as nações e os povos da União Europeia a 
ratificá-lo; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Bronislaw Geremek 

Alteração 260 
Nº 6 

6. Aprova o Tratado Constitucional e apoia plenamente a sua ratificação; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 261 
Nº 7 

Suprimido 

 Or. en 

 
 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 262 
Nº 7 

7. Duvida (supressão) de que a presente Constituição possa viabilizar um quadro estável 
para o desenvolvimento futuro da União Europeia, que permita um ulterior alargamento, 
quadro esse vocacionado para perdurar durante um longo período de tempo, prestando-
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se, embora, a adaptações; 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 263 
Nº 7 

7. Considera que a Constituição representa uma etapa histórica do processo de 
integração europeia, pois, pela primeira vez, institui um quadro estável e duradouro 
para (supressão) a União Europeia, susceptível, ao mesmo tempo, de assegurar  
ulteriores desenvolvimentos do processo de integração e de favorecer, no futuro, as 
necessárias adaptações; 

 Or. it 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 264 
Nº 7 

7. Está convicto de que a presente Constituição Europeia oferecerá um quadro estável para 
o desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior alargamento e 
será susceptível de perdurar durante um longo período de tempo, prestando-se, embora, 
às adaptações acima referidas; 

 Or. es 

Alteração apresentada por Riccardo Ventre 

Alteração 265 
Nº 7 

7. Está convicto de que a presente Constituição continuará a assegurar um quadro estável 
para o desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá eventualmente um 
ulterior alargamento, quadro esse vocacionado para perdurar sempre;  

 Or. it 
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Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 266 
Nº 7 

7. Está convicto de que o presente Tratado Constitucional viabilizará um quadro estável 
para o desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior 
alargamento, quadro esse vocacionado para perdurar durante um longo período de 
tempo, prestando-se, embora, a adaptações; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 267 
Nº 7 

7. Está convicto de que a presente Constituição viabilizará um quadro estável para o 
desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior alargamento, 
proporcionando mecanismos para a sua revisão, sempre que a mesma seja necessária 
ou politicamente conveniente, em especial no que diz respeito a conseguir uma maior 
simplificação; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Gérard Onesta e Monica Frassoni 

Alteração 268 
Nº 7 

7. Está convicto de que a presente Constituição viabilizará um quadro estável para o 
desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior alargamento, 
quadro esse vocacionado para perdurar durante um longo período de tempo, prestando-
se, embora, a adaptações; proclama, neste contexto, a sua vontade de recorrer ao novo 
direito de iniciativa que lhe será conferido pela Constituição para propor melhorias, a 
fim de obviar às imperfeições salientadas na presente resolução;   

 Or. fr 
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Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 269 
Nº 7 

7. Está convicto de que a presente Constituição viabilizará um quadro estável para o 
desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá ulteriores alargamentos, 
quadro esse vocacionado para perdurar durante um longo período de tempo, prestando-
se, embora, a adaptações, tais como o alargamento do seu âmbito de aplicação e a 
simplificação da fórmula de cálculo da maioria qualificada, a previsão de um processo 
simplificado mais eficaz para futuras revisões da Constituição e a criação de um 
Conselho Legislativo distinto; 

 Or. en 

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann e Vincent Peillon 

Alteração 270 
Nº 8 

Suprimido 

 Or. fr 

 
 

Alteração apresentada por Wojciech Wierzejski 

Alteração 271 
Nº 8 

Suprimido 

 Or. en 
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Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 272 
Nº 8 

8. Espera que todos os Estados-Membros da União Europeia estejam habilitados a proceder 
à sua ratificação - se possível, mediante a convocação de um referendo - até meados de 
2006; 

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 273 
Nº 8 

8. Incentiva todos os Estados-Membros da União Europeia a utilizarem a ratificação da 
Constituição como uma oportunidade para o lançamento de debates amplos e bem 
fundamentados com os seus cidadãos sobre as questões fundamentais da integração 
europeia e espera que todos os Estados-Membros (supressão) estejam habilitados a 
procederem à sua ratificação até meados de 2006; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Mercedes Bresso 

Alteração 274 
Nº 8 

8. Espera que todos os Estados-Membros da União Europeia estejam habilitados a proceder 
à sua ratificação até meados de 2006; considera, de qualquer forma, que, se no prazo de 
dois anos após a assinatura do Tratado, só 20 Estados o tiverem ratificado, o mesmo 
deve entrar em vigor para esses Estados;  

 Or. it 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 275 
Nº 9 

9. Solicita novamente às instituições comunitárias e aos governos, parlamentos, 
autoridades regionais e locais dos Estados-Membros que sejam envidados todos os 
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esforços possíveis para informar clara e objectivamente os cidadãos europeus sobre o 
conteúdo do Projecto de Constituição, contando a todo o momento para o efeito com a 
colaboração activa das organizações da sociedade civil; 

 Or. es 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 276 
Nº 9 

9. Solicita novamente que sejam envidados todos os esforços possíveis para informar clara 
e objectivamente os cidadãos europeus sobre o conteúdo do Projecto de Constituição, 
contrariando em especial as indicações erróneas, segundo as quais a Constituição 
levaria à criação de um super-Estado europeu centralizado, enfraqueceria a dimensão 
social da UE ou ignoraria as raízes históricas e espirituais da Europa;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Gérard Onesta e Monica Frassoni 

Alteração 277 
Nº 9 

9. Solicita novamente que sejam envidados todos os esforços possíveis para informar clara 
e objectivamente os cidadãos europeus sobre o conteúdo do Projecto de Constituição; 
nesse sentido, convida as instituições europeias e os Estados-Membros, aquando da 
divulgação do texto constitucional (em versão integral ou resumida) junto dos 
cidadãos, a estabelecer uma distinção clara entre os elementos já em vigor nos actuais 
tratados e as novas disposições introduzidas pela Constituição, e isto tanto num intuito 
pedagógico como para esclarecer os debates; 

 Or. fr 

Alteração apresentada por Jo Leinen 

Alteração 278 
Nº 9 bis (novo) 

9 bis. Recorda que o novo método da Convenção, inicialmente proposto pelo Parlamento 
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Europeu e reunindo uma maioria de deputados eleitos do Parlamento Europeu e dos 
parlamentos nacionais, bem como representantes dos governos e da Comissão 
Europeia, deu provas de constituir um processo político bem sucedido, aberto, 
transparente e pluralista, pelo que deverá ser novamente utilizado para futuras 
alterações da Constituição Europeia;  

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Bronislaw Geremek 

Alteração 279 
Nº 9 bis (novo) 

9 bis. Insta os povos e cidadãos da Europa a garantirem, directamente ou através dos seus 
representantes eleitos, a ratificação do Tratado Constitucional; 

 Or. en 

 

Alteração apresentada por Carlos Carnero González e Raimon Obiols i Germà 

Alteração 280 
Nº 9 bis (novo) 

9bis. O Parlamento Europeu envidará todos os esforços possíveis para promover um 
profundo debate de natureza institucional, participativa dos cidadãos e com cobertura 
mediática sobre a Constituição Europeia, empenhando-se activamente para o êxito do 
seu processo de ratificação;  

 Or. es 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 281 
Nº 10 

10. Decide que os serviços do Parlamento, incluindo os seus gabinetes externos, deverão 
fornecer informações circunstanciadas sobre a Constituição e a posição do Parlamento 
relativamente à mesma; 

(parte do texto retirada e transferida para um novo nº 11) 
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 Or. en 

 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó 

Alteração 282 
Nº 10 bis (novo) (parte restante do nº 10) 

10 bis. Encarrega o (supressão) Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais aos Parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros, ao Conselho, à Comissão Europeia e aos ex-membros da Convenção 
sobre o Futuro da Europa (supressão). 

 Or. en 
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