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PREDLOGI SPREMEMB 1-282 

Osnutek poročila (PE 347.119v02-00) 
Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo 
Osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo 
(2004/2129(INI)) 

Predlog resolucije 
 
 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

 

Predlog spremembe 1 
 

- V celotnem poročilu odstraniti besedico „osnutek“ pred besedo „Ustava“. 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

 

Predlog spremembe 2 
 

- Spremeniti sprotne opombe v končne opombe 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 3 
Navedba 1 

- ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo (izbris), 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 4 
Navedba 2 a (novo) 

2a. ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 5 
Navedba 2 b (novo) 

2b. ob upoštevanju Laekenske izjave Evropskega sveta, 

Sprotna opomba: Evropski svet v Laeknu, Laekenska izjava o prihodnosti Unije, SN 273/01, 
15. decembra 2001.  

 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Jillian Evans, ernat Joan i Marí in Ian Stewart 
Hudghton 

Predlog spremembe 6 
Navedba 4 a (novo) 

- ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2004 o boljšem sprejemanju 
zakonov, ki poziva države članice, da sprejmejo postopke, ki nacionalnim 
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parlamentom in, če je to primerno, drugim zakonodajnim parlamentom in 
skupščinam v državah članicah omogoča sodelovanje v zakonodajnih postopkih 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimón Obiols i Germà 

Predlog spremembe 7 
Peta alinea, sprotna opomba 4 

- Dodati reference na vse resolucije, ki jih je sprejel EP na osnovi poročil Odbora za 
ustavne zadeve: Napolitano (regije), Napolitano (nacionalni parlamenti), Lamassoure 
(porazdelitev pristojnosti), Bourlanges (hierarhija normativov) in Carnero González (pravna 
oseba). 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 8 
Uvodna izjava A 

A. vloga Evropske unije v zgodovini je ustvariti skupen projekt na osnovi pravice, miru 
in demokracije med narodi in generacijami ter združiti moderno kulturo, 
gospodarske svoboščine in vrednostni sistem, zasnovan na najvišjih vrednotah 
človekovega dostojanstva; 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 9 
Uvodna izjava A 

A. je Evropska unija v svoji zgodovini odigrala pomembno vlogo pri ustvarjanju 
območja svobode, miru, blaginje, pravice in varnosti, ki se stalno širi; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži  Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 10 
Uvodna izjava A 

A. je Evropski uniji v svoji zgodovini uspelo ustvariti območje demokracije, svobode, 
miru, blaginje, pravice in varnosti, ki se stalno širi; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 11 
Uvodna izjava B 

B. osnutek Ustave za Evropo je pomemben korak naprej v smislu tega izziva, ker: 
 

- ustvarja institucionalno zgradbo za večje politično in pravno združevanje;  
 

- ponuja predvidljivejši in učinkovitejši sistem odločanja;  
 

- pospešuje socialno in ozemeljsko povezanost;  
 

- podeljuje zavezujoč status Listini o pravicah in potrjuje vlogo EU ne samo v 
smislu tržišča ampak tudi področja vrednosti; 

 
- krepi državljanstvo in zakonitost odločitev; 

 
- pooseblja nadnacionalni koncept zakona, ki pomeni večjo pravičnost v 

medčloveških odnosih in bolj uravnotežene odnose med državami;  
 

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimón Obiols i Germà 

Predlog spremembe 12 
Uvodna izjava B 

B. osnutek Ustave za Evropo združuje te dosežke in omogoča EU, da se spopada z 
velikimi izzivi 21. stoletja – npr. z upravljanjem globalizacije ter definiranjem 
pravičnega in demokratičnega mednarodnega reda – in se pravilno odziva na 
pričakovanja državljanov v njihovem vsakdanjem življenju;  

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 13 
Uvodna izjava B 

B. osnutek Ustave za Evropo poskuša združiti te dosežke in omogočiti, da postajajo vse 
bolj dosegljivi za državljane Evrope in zunanjega sveta; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon,, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 14 
Uvodna izjava B 

B. osnutek ustave za Evropo združuje te dosežke samo do določene mere in ne 
omogoča, da bi postali bolj dosegljivi za državljane Evrope in zunanjega sveta; 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 15 
Uvodna izjava B 

B. osnutek Ustave za Evropo ne samo združuje te dosežke, ampak tudi izboljšuje 
možnosti, da Unija učinkovitejše ukrepa tako doma kot v tujini; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 16 
Uvodna izjava B 

(spojitev uvodnih izjav B in C) 

B. osnutek Ustave za Evropo združuje te dosežke in omogoča, da postajajo bolj 
dosegljivi za državljane Evrope in zunanjega sveta, prinaša pa tudi pomembne 
novosti, ki so bistvene za ohranitev in razvoj Unije 25 ter po možnosti še več držav 
članic; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 17 
Uvodna izjava C 

 izbrisano 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 18 
Uvodna izjava C 

C. osnutek ustave kodificira obstoječe evropske pogodbe in ustvarja institucionalni red, 
ki ustreza novemu političnemu obdobju v luči širitve ob pristopu novih držav članic 
(širjenje) in povečani udeležbi državljanov (poglabljanje); 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimón Obiols i Germà 

Predlog spremembe 19 
Uvodna izjava C 

C. osnutek ustave pomeni velik napredek v smislu vzpostavljanja politične zveze, ker 
med drugim uvaja pomembne institucionalne novosti, ki bodo okrepile in 
demokratizirale razširjeno EU ter zagotovile, da se le-ta ne bo spremenila zgolj v 
prosto trgovinsko območje;  

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 20 
Uvodna izjava C 

C. velik del osnutka ustave konstitucionaliza določbe obstoječih in že ratificiranih 
evropskih pogodb, ki kot definicije sektorskih politik ne sodijo v Ustavo; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 21 
Uvodna izjava C 

C velik del osnutka Ustave kodificira določbe obstoječih (izbris) evropskih pogodb, 



PE 347.293v02-00 8/94 AM\546089SL.doc 

SL 

prinaša pa tudi več pomembnih novosti, ki se zdijo bistvene za ohranitev in razvoj 
Unije 25 ter po možnosti še več držav članic v korist evropskim državljanom, 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Joachim Wuermeling 

Predlog spremembe 22 
Uvodna izjava C 

C. velik del osnutka Ustave kodificira določbe obstoječih in že ratificiranih evropskih 
pogodb, prinaša pa tudi več institucionalnih novosti (izbris), ki so bistvene za 
ohranitev in razvoj Unije 25 ter po možnosti za več držav članic v korist evropskim 
državljanom; 

Utemeljitev: Novosti so bistvene za ohranjanje zmožnosti ukrepanja. 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 23 
Uvodna izjava C 

C. velik del osnutka Ustave kodificira določbe obstoječih in že ratificiranih evropskih 
pogodb, prinaša pa tudi več institucionalnih novosti, ki se zdijo bistvene za ohranitev 
in razvoj Unije 25 ter morebiti za več držav članic v korist evropskim državljanom; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 24 
Uvodna izjava C a (novo) 

Ca. določbe v osnutku ustave vsebujejo veliko institucionalnih sprememb, katerih 
pomanjkljivosti in prednosti v smislu odločanja in delovanja institucij Skupnosti je 
treba analizirati; 
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 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 25 
Uvodna izjava D 

izbrisano 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 26 
Uvodna izjava D 

izbrisano 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 27 
Uvodna izjava D 

D. osnutek ustave je postal resničnost zahvaljujoč uspešnosti Konvencije, ki ga je 
zasnovala z demokratično, z reprezentativno, s pregledno in z učinkovito metodo. V 
njej so aktivno sodelovali člani Evropskega parlamenta, člani nacionalnih 
parlamentov, predstavniki vlad in Komisije, vedno pa so se upoštevali tudi prispevki 
državljanov Evrope, ki so delovali prek svojih predstavniških teles in organizacij;  

 

 Or. es 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 28 
Uvodna izjava D 

D. osnutek ustave je plod pripravljalnega dela, ki ga je opravljal Evropski parlament 
približno dvajset let po svoji neposredni izvolitvi, nato pa Evropska konvencija, v 
kateri so se zbrali člani Evropskega parlamenta, člani nacionalnih parlamentov, 
predstavniki vlad in Evropska komisija; k dinamiki ustanovitve so tako prispevali 
predstavniki držav in državljani; 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 29 
Uvodna izjava D 

 Ne vpliva na angleško verzijo. 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 30 
Uvodna izjava D 

D. osnutek ustave ne bi bil mogoč brez pripravljalnega dela, ki ga je opravljal Evropski 
parlament približno dvajset let po svoji neposredni izvolitvi, nato pa Evropska 
konvencija, v kateri so se kot člani zbrali predstavniki iz vrst članov Evropskega 
parlamenta, predstavnikov nacionalnih parlamentov in voditeljev držav ali vlad ter 
Evropske komisije, in kot opazovalci predstavniki Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora, predstavniki Odbora regij in socialni partnerji ter evropski varuh 
človekovih pravic;  

 Or. de 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 31 
Uvodna izjava D 

D. osnutek ustave ne bi bil možen brez pripravljalnega dela, ki ga je opravljal Evropski 
parlament približno dvajset let po svoji neposredni izvolitvi, nato pa Evropska 
konvencija, v kateri so se zbrali člani Evropskega parlamenta, člani nacionalnih 
parlamentov, predstavniki vlad, regionalni predstavniki, predstavniki nevladnih 
organizacij in Evropska komisija; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 32 
Uvodna izjava D 

D. osnutek ustave ne bi bil mogoč brez pripravljalnega dela, ki ga je opravljal Evropski 
parlament približno dvajset let po svoji neposredni izvolitvi, nato pa Evropska 
konvencija, na kateri so se zbrali člani Evropskega parlamenta, člani nacionalnih 
parlamentov, predstavniki vlad in Evropske komisije, vendar bi bilo bolje, da bi ga 
osnovali člani telesa, ki bi ga izvolili evropski državljani 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 33 
Uvodna izjava E 

 izbrisano 

 Or. nl 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 34 
Uvodna izjava E 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 35 
Uvodna izjava E 

E. v delu Konvencije je bila ta reprezentativna osnova združena z javno razpravo 
kritične in pluralistične narave, katere rezultat je bil konsenz, ki ga medvladna 
konferenca v osnovi ni spremenila; 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 36 
Uvodna izjava E 

E. Konvencija in osnutek ustave ne bi bila mogoča brez močne politične vzpodbude in 
neprekinjenega pripravljalnega dela Evropskega parlamenta, še zlasti v luči 
priznane neučinkovitosti pogodbe iz Nice in v luči širitve;  

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 37 
Uvodna izjava E 

E. delovna metoda Evropske konvencije, ki je bila ustanovljena kot subjekt brez 
kakršnega koli mandata za delo v zvezi z ustavo, je bila nezdružljiva z načeli 
demokracije; 
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 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 38 
Uvodna izjava E 

E. (izbrisano) Konvencija o prihodnosti Evrope, ki jo je prvotno predlagal Evropski 
parlament in ki ima visoko stopnjo legitimnosti, zahvaljujoč dejstvu, da je večina 
njenih članov neposredno izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov, je 
omogočila pripravo ustave po javnem in pluralističnem političnem postopku 
(izbrisano); 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 39 
Uvodna izjava E 

E. se je delovna metoda Konvencije, ki jo je prvotno predlagal Evropski parlament in ki 
omogoča pripravo ustavnih besedil po odprtem, preglednem in pluralističnem 
političnem postopku, izkazala za ustrezno (izbrisano); 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon,, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 40 
Uvodna izjava E 

E. se je delovna metoda Konvencije, ki jo je prvotno predlagal Evropski parlament in ki 
omogoča pripravo ustavnih besedil po odprtem, preglednem in pluralističnem 
političnem postopku, izkazala za ustrezno, saj je medvladna konferenca, ki je sledila, 
sprejela večji del osnutka Konvencije; 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 41 
Uvodna izjava E 

E. se je delovna metoda Konvencije, ki jo je prvotno predlagal Evropski parlament in ki 
omogoča pripravo ustavnih besedil po odprtem, preglednem in večinoma 
pluralističnem političnem postopku, izkazala za ustrezno, saj je medvladna 
konferenca, ki je sledila, pustila obsežen osnutek Konvencije nedotaknjen; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jacek Protasiewicz 

Predlog spremembe 42 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 43 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Andrew Nicholas Duff in Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 44 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 45 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Sousa Pinto 

Predlog spremembe 46 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 47 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 48 
Uvodna izjava F 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 49 
Uvodna izjava F 

F. moč besedila, ki ga je pripravila Konvencija, in konsenz o njem, pa tudi odločnost 
Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in velike večine vlad Unije, 
skupaj s pritiskom javnega mnenja, je zavezala medvladno konferenco, da preseže 
neuspeh bruseljskega vrha decembra 2003 in 18. junija 2004 odobri osnutek Ustave 
za Evropo; kljub vsemu so dogodki znova odkrili velike pomanjkljivost metode 
medvladne konference v primerjavi z metodo Konvencije;  

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 50 
Uvodna izjava F 

F. se je medvladna konferenca v večji meri strinjala s predlogom Evropske konvencije; 

 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 51 
Uvodna izjava F 

F. se je medvladna konferenca v nekaterih primerih strinjala s spremembami osnutka, 
vendar pa vse te spremembe ne morejo veljati za ugodne (izbrisano); 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 52 
Uvodna izjava F 

F. medvladna konferenca ni spoštovala splošnega konsenza v cilji, v kateri so sodelovali 
njeni lastni predstavniki, in je naredila spremembe osnutka ustave, ki spodkopavajo 
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institucionalno ravnotežje v prid vlad; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 53 
Uvodna izjava F 

F. se je medvladna konferenca v nekaterih primerih strinjala s spremembami osnutka na 
pomembnih političnih področjih in pri odločanju; te spremembe so korak nazaj v 
primerjavi z osnutkom ustave, sprejetim s konsenzom Konvencije, na primer zaradi 
povečane zapletenosti formule za oblikovanje kvalificirane večine v Svetu; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 54 
Uvodna izjava F 

F. se je medvladna konferenca (izbrisano) strinjala s spremembami osnutka, ki jo slabijo, 
zlasti s povečano zapletenostjo formule za oblikovanje kvalificirane večine v Svetu; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 55 
Uvodna izjava F a (novo) 

Fa. predstavniki nacionalnih vlad so v velikem številu primerov ovirali napredek 
Konvencije, ravno takrat, ko je že bila blizu sprejetju; dejstvo, da so prezidij 
imenovali voditelji držav in vlad, namesto da bi ga izvolila Konvencija, njegov 
dominanten položaj, skrivna pogajanja in neprestane grožnje veta s strani 
predstavnikov vlad so vodile do rezultatov, ki so bili v nasprotju z resničnimi željami 
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večine in so blokirali reforme; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 56 
Uvodna izjava G 

izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 57 
Uvodna izjava G 

G. strinjanje z osnutkom ustave vseh posameznih nacionalnih vlad v Evropski uniji kaže, 
da izvoljene vlade držav članic menijo, da je ta kompromis temelj, na katerem želijo 
sodelovati v prihodnje, pod pogojem, da ga ratificirajo neposredno državljani držav 
članic na referendumih ali da ga ratificirajo njihovi izvoljeni predstavniki; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 58 
Uvodna izjava G 

G. strinjanje z osnutkom ustave vseh posameznih nacionalnih vlad v Evropski uniji kaže, 
da vse izvoljene vlade držav članic menijo, da je ta kompromis temelj, na katerem 
želijo sodelovati v prihodnje in ki bo od vseh zahteval največjo možno politično 
zavezanost za zagotovitev ratifikacije do 1. novembra 2006; 

 

 Or. es 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 59 
Uvodna izjava G a (novo) 

Ga. eden od najresnejših primerov ukrepanja vlad v oblikovanju zahtev Konvencije je bil 
delni umik mandata na solunskem vrhu, posledica katerega je bila sprememba dela 
III ustave v različici osnutka Prezidija, čeprav je velikanska večina Konvencije 
zahtevala daljnosežne spremembe; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 60 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 61 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 62 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 63 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 64 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 65 
Uvodna izjava H 

 izbrisano Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 66 
Uvodna izjava H 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 67 
Uvodna izjava H 

H. že na začetku je treba poudariti in hkrati opozoriti na neupravičene kritike, da 
osnutek ustave ne bo pripeljal k ustanovitvi superdržave, ampak bo prej okrepil kot 
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pa oslabil socialno razsežnost Unije in, da ne bo zanemaril zgodovinskih in 
duhovnih korenin Evrope, pri čemer se sklicuje na kulturno, versko in 
humanistično dediščino, 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 68 
Uvodna izjava H 

H. ta projekt je trdno osnovan na: zastopanju držav članic (z njihovimi demokratično 
izvoljenimi vladami) in državljanov, osnutku Konvencije, sprejetju v Evropskemu 
svetu, potrditvi v Evropskem parlamentu in ratifikaciji držav članic v skladu z 
njihovimi ustavnimi določbami;  

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jacek Protasiewicz 

Predlog spremembe 69 
Uvodna izjava H 

H. (izbris) Ustava: 

 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 70 
Uvodna izjava H 

H. osnutek ustave je bil tarča kritik v nekaterih javnih razpravah, ki pa ne ustrezajo 
dejanski vsebini in pravnim posledicam njenih določb; 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 71 
Uvodna izjava H, uvodna poved 

H. osnutek ustave je bil tarča kritik v nekaterih javnih razpravah, kljub temu da je 
določeno, da Ustava: 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 72 
Uvodna izjava H 

H. nekatere kritike proti Ustavi je treba ovreči, saj le-ta: 

a) krepi moči nadzora nacionalnih parlamentov in lokalnih ter regionalnih oblasti 
pri zakonodajnem postopku in zato ni uvod pri ustvarjanju centralizirane 
‚superdržave‘;  

b) priznava in krepi sodelovanje socialnih partnerjev ter organizirane civilne 
družbe, poudarja socialne pravice kot temeljne pravice, uveljavlja enakost med 
spoloma kot vrednoto Unije, dodaja ciljem Unije socialno tržno gospodarstvo in 
polno zaposlovanje, uvaja pravno osnovo za storitve splošnega interesa in vključuje 
socialno politiko med sposobnosti Unije in držav članic ter zato ne slabi socialne 
razsežnosti Unije ampak jo krepi; 

c) išče navdih v kulturni, verski in humanistični dediščini Evrope ter zato vsebuje 
evropske zgodovinske in duhovne korenine v celoti, ne da bi katero prezrla 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Riccardo Ventre 

Predlog spremembe 73 
Uvodna izjava H (a) 

a. ne bo ustvarila centralizirane ‚superdržave‘, poleg dejstva, da krepi načelo 
subsidiarnosti; 
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 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jacek Protasiewicz 

Predlog spremembe 74 
Uvodna izjava H (c) 

 izbrisano 

 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Sousa Pinto 

Predlog spremembe 75 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 76 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 77 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 78 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 79 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 80 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 81 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 82 
Uvodna izjava I 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 83 
Uvodna izjava I 

I. Ko je evropska Ustava enkrat veljavna, mora biti dopolnjena in razvita s 
prizadevanjem ter ob pravem času popravljena (pri tem bo EP moral uporabiti moč 
dajanja pobud, ki mu jo podeljuje samo besedilo Ustave), s posebnimi izboljšavami 
na naslednjih področjih:  

(a) največja možna razširitev področja, ki ga pokriva glasovanje s kvalificirano 
večino in zakonodajni postopek (v zadnjem primeru, vključno s sprejetjem 
večletnega finančnega okvira in lastnih sredstev Unije); 

(b) definicija prave gospodarske vlade Unije (npr. glede usklajenosti dejavnosti ECB 
s cilji trajnega razvoja in ustvarjanja kakovostnih služb, pa tudi glede učinkovitega 
sodelovanja EP pri določanju okvirnih smernic gospodarske politike), skupaj z 
opisom Evrope, usmerjene proti socialni in zaposlovalni politiki, utrjevanju in 
razvijanju blaginje – začenši z javnimi službami, kar je značilno za naš način 
življenja; 

(c) krepitev pravic, ki pripadajo evropskemu državljanstvu, in njihova razširitev na 
državljane iz tretjih držav, ki so tudi pravno stalni prebivalci EU;  

(d) izvajanje paritetne demokracije v okviru organizacij Unije; 

(e) poenostavljen in učinkovitejši mehanizem za prihodnje spremembe, ki vključuje 
potrditev Evropskega parlamenta; 

 

 Or. es 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 84 
Uvodna izjava I 

I.  (izbris) medvladna konferenca žal ni bila pripravljena, da bi v Ustavo vključili 
sporazum o: 

(a) širši razširitvi področij, na katere se nanaša glasovanje s kvalificirano večino, 

(b) enostavnejšem načinu za izračun kvalificirane večine, 

(c) demokratičnem in prilagodljivem načinu pregledovanja Ustave, ki izključuje 
možnost, da posamezna država članica ovira spremembo, in ki vključuje ratifikacijo 
s strani Evropskega parlamenta, 

(d) ustanavljanju (izbris) zakonodajnega Sveta, osrednjega elementa demokratičnih 
sprememb, vključno z okvirom ločevanja moči in javnega zakonodajnega postopka, 

(da) odstranitvi protislovja med ciljem polnega zaposlovanja, določenega v delu I Ustave, 
in zahteve za zgolj višjo raven zaposlovanja iz dela III, 

(db) sprejetju ‚prehodov‘, ki omogoča spremembo iz posebnega zakonodajnega postopka 
v običajen zakonodajni postopek ter iz soglasnega v večinsko glasovanje, kot je 
predlagano v Konvenciji; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 85 
Uvodna izjava I 

I. medvladna konferenca na žalost ni uspela doseči sporazuma in se strinja o: 

(a) širši razširitvi področij, na katere se nanaša glasovanje s kvalificirano večino, 

(b) enostavnejšem načinu za izračun kvalificirane večine, 

(c) določilu, ki omogoča (izbris) prihodnje spremembe Ustave z učinkovitejšim in 
enostavnejšim postopkom; 

(izbrisano) 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jacek Protasiewicz 

Predlog spremembe 86 
Uvodna izjava I 

I. (izbris) medvladna konferenca v končni sporazum ni uspela vključiti sporazuma o: 

 

 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 87 
Uvodna izjava I, pododstavek (a) 

(a) zelo široko področje uporabe glasovanja kvalificirane večine, kot ga je predlagala 
Konvencija; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 88 
Uvodna izjava I, pododstavek (b) 

(b) enostavnejši in učinkovitejši način za izračun kvalificirane večine; 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 89 
Uvodna izjava I a (novo) 

Ia. z obžalovanjem in začudenjem je treba navesti, da osnutek ustave zanika resnico z 
neupoštevanjem prispevka krščanstva pri zgodovinski dediščini Evrope, 

 Or. pl 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 90 
Uvodna izjava I, pododstavek (d a) (novo) 

(da) usklajevanje dela III Ustavne pogodbe, ob upoštevanju njenih ciljev in načel, z 
delom I Ustavne pogodbe;  

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí in Ian 
Stewart Hudghton 

Predlog spremembe 91 
Uvodna izjava I, točka (da) (novo) 

(da)  razširitev sistema za zgodnje opozarjanje, ki vključuje nacionalne parlamente tako, 
da se vključi druge zakonodajne parlamente ter skupščine v državah članicah; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí in Ian 
Stewart Hudghton 

Predlog spremembe 92 
Uvodna izjava I, točka (db) (novo) 

(db) podelitev statusa uradnega jezika ES vsem jezikom, ki imajo uradni status na 
celotnem ozemlju ali samo na delu ozemlja države članice, v skladu z ustavnim 
redom; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ole Krarup in Esko Olavi Seppänen 

Predlog spremembe 93 
Uvodna izjava I a (novo) 

Ia. obžaluje prenos moči na večje države članice, kar je posledica osnutka Pogodbe o 
Ustavi za Evropo; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ole Krarup in Esko Olavi Seppänen 

Predlog spremembe 94 
Uvodna izjava I b (novo) 

Ib. opaža, da Pogodba o Ustavi za Evropo ukinja sedanjo Evropsko unijo in ustanavlja 
novo; meni, da mora biti ukinitev stare Unije soglasna odločitev; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ole Krarup in Esko Olavi Seppänen 

Predlog spremembe 95 
Uvodna izjava I c (novo) 

Ic. opaža, da osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo ne vključuje uporabnega pojma o 
večnacionalni demokraciji; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 96 
Uvodna izjava I a (novo) 

Ia. obžalovanja vredno je, da v Ustavno pogodbo ni bilo mogoče vključiti sporazuma o: 

(a) takojšnji prepovedi vojn in vzdrževanja kakršnega koli vojaškega posega Evropske 
unije ali ene od držav članic, 

(b) prilagajanju varnostne politike Evropske unije na razorožitev in sposobnost mirnega 
reševanja sporov, 

(c) ustanovitvi Evropske agencije za razorožitev, 

(d) obsežnem parlamentarnem pregledu zunanjih ukrepov Unije s strani Evropskega 
parlamenta, 

(e) popolnem sodnem pregledu skupne zunanje in varnostne politike s strani Sodišča 
Evropske unije; 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Francesco Enrico Speroni 

Predlog spremembe 97 
Uvodna izjava Ia (a) (novo) 

Ia. Obravnava kot nesprejemljivo, da: 

a) ostaja izključna pravica do pobude Komisiji, medtem ko Parlament, edina organizacija, 
ki jo neposredno izvolijo državljani Evrope, nima nobene pravice do zakonodajne 
pobude; 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Francesco Enrico Speroni 

Predlog spremembe 98 
Uvodna izjava Ia (b) (novo) 

Ia. b) določilo za kakršno koli nadomestilo ljudskega referenduma, bodisi za namene 
predloga ali ukinitve bodisi za posvetovanje ali potrditev, ne obstaja;  

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Francesco Enrico Speroni 

Predlog spremembe 99 
Uvodna izjava Ia (c) (novo) 

Ia. c  ublažitev načela subsidiarnosti prek pojma ‚zgodnje opozorilo‘ s strani nacionalnih 
parlamentov, skupaj z zniževanjem pri soglasnem glasovanju, dovoljuje Uniji 
odvzem suverenosti držav članic in poseganje v njihove zakonodajne moči;  

 Or. it 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 100 
Odstavek -1 (novo) 

-1. Spoštuje Ustavno pogodbo kot mejnik izrednega pomena v postopku evropske 
integracije in pozdravlja dejstvo, da je bila pripravljena ne samo z medvladno 
konferenco, ampak predvsem s Konvencijo ob javnem posvetovanju in z 
vključevanjem civilne družbe; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 101 
Odstavek -1 a (novo) 

 

-1a. Opaža, da postavlja ponovno ustanavljanje Evropske unije z Ustavno pogodbo 
evropsko integracijo na prihodnjo trajno osnovo; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde 

Predlog spremembe 102 
Odstavki 1–6 

 

Alternativen pogled za Evropo demokracij 

VEČ DEMOKRACIJE 

V vseh državah članicah EU sprejemajo zakone izvoljeni predstavniki, ki lahko vse zakone 
tudi spreminjajo. Izvoljeni predstavniki so odgovorni volivcem in jih lahko slednji ob 
naslednjih volitvah ne izvolijo več. To imenujemo demokracija. 

Vse države članice EU so demokracije. Bistvo demokracije je pravica volivcev, da imajo 
zadnjo besedo pri vseh stvareh. Lahko imamo volitve, pridobimo novo večino in nato 
sprejmemo novo zakonodajo.  
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Ta vrednota je v ustavi EU oslabljena. Čeprav lahko še vedno izvajamo volitve, pa ne bomo 
mogli voliti za sprejemanje novih zakonov na več tistih področjih EU, na katerih odločitev 
večine zamenja naša predstavnica – vlada. 

Neizvoljena Komisija ima v EU izključno pravico za predložitev predlogov zakona, o katerih 
odločajo civilni uslužbenci in ministri v Svetu ministrov. 

Neposredno izvoljeni Evropski parlament ima vpliv samo na en del zakonodaje EU. Njegov 
vpliv ni enak vplivu izvoljenih predstavnikov v nacionalnih parlamentih. Evropski 
parlament pridobi veliko manj vpliva, kot pa ga v novi ustavi nacionalni parlamenti 
izgubijo. 

Volivci torej izgubijo del demokracije zaradi ustave EU. Zakaj bi volili za MANJ 
DEMOKRACIJE? 

Evropa si zasluži več kot ponuja predlagana ustava EU. Zato predlagam, da se ustava 
zavrne.  

Namesto tega predlagam več demokracije v EU: 

• Vsaka država obdrži svojega komisarja, ki ga sama imenuje in ki je odgovoren državi. 

• Vsaka država ima enako število glasov v Svetu ministrov, ki se nadzoruje v nacionalnih 
parlamentih.  

• Za sprejetje zakona v EU se zahteva 75-odstotna večina. 

• Vsa zakonodaja EU se mora obravnavati in sprejeti tudi v nacionalnih parlamentih. 

• Vsak nacionalni parlament ima pravico veta na pomembne zadeve, ki so posledično 
obravnavane na naslednjem srečanju EU. 

• Evropski parlament in države, ki predstavljajo večino evropskega državljanstva imajo 
pravico veta na vse zadeve. Če je predlog zakona oviran, ga lahko nacionalni 
parlamenti sprejmejo na njihovem področju sami. 

• Vsa zakonodaja je javna in se jo lahko spremlja v internetu. Vsi pripravljalni sestanki in 
dokumenti so odprti, razen če je 75 % volivcev glasovalo za zaprti sestanek ali za 
zaupnost dokumentov. 

MANJ CENTRALIZMA 

Ustava EU uvaja več novih področij, o katerih lahko EU sprejema zakone skupaj z 
državami članicami ali namesto držav članic. EU bo v prihodnosti sodelovala pri vseh 
ključnih socialnih vprašanjih. 

Večina odločitev je bila predstavljena na več novih področjih, kar pomeni, da so lahko 
nacionalni parlamenti preglasovani. 

Voditelji vlad bodo zato lahko stopili še korak dlje in spremenili področja, na katerih se zdaj 
zahteva soglasnost, da se v prihodnosti lahko sprejmejo z odločitvijo večine v državi, v kateri 
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so lahko preglasovana. 

Voditelji vlad bodo lahko razširili moč EU tudi na nova področja, ne da bi morali o tem 
spraševati volivce. 

Želimo EU, ki je bližja svojim državljanom. Ustava EU deluje nasprotno, v Bruslju 
centralizira še večjo moč. 

Zato predlagam, da se ustava zavrne. Namesto tega predlagam več svobode v državah 
članicah in ne več centralizma; 

• Vsi zakoni zastarajo bi morali imeti datum poteka veljavnosti – datum, ko zakon zastara 
– razen če se ga spremeni ali ponovno potrdi.  

• 100.000 strani obstoječe zakonodaje EU je treba kritično pregledati, zato da se lahko 
vsa notranja področja naslovijo nazaj na parlamente držav članic. 

• Uvajanje pravega načela subsidiarnosti, s katerim nacionalni parlamenti letno 
sprejemajo seznam zakonodaje in podeljujejo Komisiji pravico do oblikovanja predloga 
zakona. 

• Vse odločitve EU morajo biti urejene v dveh oblikah: z zakoni in s priporočili. Zakoni se 
uporabljajo na področjih, na katerih države članice same ne morejo učinkovito 
sprejemati zakonov. Priporočila se uporabljajo na vseh drugih področjih.  

• Sodišče se omejuje na vodenje v posebnih razpravah in se izogiba ustvarjanju več 
združevanj. 

NOBENE NOVE SUPERDRŽAVE 

Ustava EU ustvarja EU kot ‚pravno osebo‘, ki predstavlja države članice v odnosih z 
ostalim svetom in razrešuje države članice kot neodvisne narode. 

Vsaka odločitev, ki jo sprejme EU, ima prednost pred demokratično sprejetimi zakoni držav 
članic. Tudi naša ustava mora v primeru, da obstaja nasprotovanje z odločitvijo iz Bruslja, 
imeti prednost. 

To načelo centralistične federativne države je določeno v členu 6 nove ustave in zahteva od 
države članice, da predstavi vse sporne točke pred Evropskim sodiščem. 

EU zahteva svoje Ministrstvo za zunanje zadeve in skupne vojaške in policijske sile. Skupni 
predsednik in skupni zunanji minister skupaj s skupnim predsednikom vlade – predsednik 
Komisije – nas predstavljajo v odnosih z drugimi državami po svetu. 

V vsakem primeru se bo 25 držav članic organiziralo v smislu držav ZDA, vendar z manj 
svobode pri neodvisnem sprejemanju zakonov v primerjavi z ameriškimi državami. Tudi 
zaradi tega predlagam, da se Ustava zavrne. 

Namesto tega predlagam sodelovanje med neodvisnimi in svobodnimi narodi. Svet nima 
nobene koristi od nove superdržave. 
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• Sodelovanje EU ne sme temeljiti na ustavi, ampak na sporazumu med neodvisnimi 
državami, na pogodbi, ki jo lahko vsaka država zavrne v odpovednem roku dveh let. 

• Evropsko sodišče in organi EU morajo spoštovati ustave držav članic, kot to razlagajo 
nacionalna vrhovna sodišča ali ustavna sodišča.  

• Skupna zunanja politika EU ne sme preprečiti državi članici, da ukrepa neodvisno na 
mednarodni ravni.  

• Vojaške sile se mora ločiti od civilnega sodelovanja v EU. 

• Položaj predsednika EU se ukine, namesto njega pa se uvede ustrezni urad ali pa se 
predsednik menja med državami članicami po načelu rotacije. 

EU NAJ BI SE TEMELJITO REFORMIRALA 

Še vedno imamo proračun, v zvezi s katerim gre za prevare morda 10 % davkov, ki jih 
plačamo Bruslju.  

Še vedno imamo EU, v kateri ombudsman, Računsko sodišče in Odbor za proračunski 
nadzor Evropskega parlamenta ne morejo nadzorovati porabe sredstev EU. 

Imamo ribiško politiko, ki škoduje tako ribam kot ribičem, in kmetijsko politiko, drago za 
potrošnike in davkoplačevalce, ki hkrati ne koristi kmetom. 

Imamo strukturne sklade, v katerih se neupravičeno zapravlja denar. 

Zato tudi predlagam, da se Ustava zavrne. 

Predlagam, da se EU reformira, preden dobi več moči. 

POŠTEN REFERENDUM 

• O osnutku Ustave bi se moralo odločati na referendumu v vseh državah hkrati, tako da 
bi imeli evropski državljani zadnjo besedo o pravilih, ki se naj uporabljajo pri njihovem 
sodelovanju. 

• Referendumi naj bodo pošteni in svobodni, ob zagotovitvi enakih količin javnih sredstev 
za zagovornike in nasprotnike v vsaki državi. 

Če v kaki državi zavrnejo Ustavo, naj se sestavi nova in reprezentativna Konvencija, ki naj 
sestavi predloge za bolj demokratična pravila, ki nas bodo lahko združila, namesto da 
razdeljujejo Evropejce tako kot Ustava EU. 

 

 

 

 Or. da 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimón Obiols i Germà 

Predlog spremembe 103 
Odstavek 1 

 

1. Ugotavlja, da predstavlja Ustava za Evropo, ki jo je sprejela MVK na podlagi 
osnutka Konvencije, izredno pomemben korak v procesu evropske integracije in 
pooseblja zgodovinsko zavezo, ki bo po uveljavitvi neposredno koristila evropskim 
državljanom, olajšala in demokratizirala delovanje Unije pri izvajanju pristojnosti in 
v to nalogo vključila vse institucije in države članice EU, od vlad držav članic, 
nacionalnih parlamentov do regionalnih in lokalnih oblasti; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 104 
Odstavek 1 

1. Ugotavlja, da je osnutek ustave izpolnitev tendence, ki je bila prisotna v prejšnjih 
Pogodbah, k tesnejši politični integraciji in poglabljanju demokracije na evropskem 
javnem področju; poudarja, da se prav na tem odprtem področju sedaj začenja 
Ustava, kot referenca in hkrati kot proces;  

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 105 
Odstavek 1 

1. Ugotavlja, da (izbrisano) vodi Pogodba o Ustavi za Evropo do velikega napredka pri 
obstoječih Pogodbah, kar bo konkretno koristilo evropskim državljanom, Evropskemu 
parlamentu, ki demokratično zastopa te državljane, in institucijam Unije (izbrisano); 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel,Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 106 
Odstavek 1 

1. Priznava, da predstavlja globalno Pogodba o Ustavi za Evropo (izbrisano) 
kompromis, ki nekoliko izboljšuje obstoječe Pogodbe (izbrisano); 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 107 
Odstavek 1 

1. Ugotavlja, da predstavlja (izbrisano) Pogodba o Ustavi za Evropo dober kompromis 
in precejšen napredek pri obstoječih Pogodbah, kar bo vidno koristilo evropskim 
državljanom in civilni družbi, Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom, 
ki jih demokratično zastopajo, (izbrisano) državam članicam, njihovim regijam in 
lokalnim oblastem in institucijam Evropske unije ter s tem (izbrisano) Uniji kot 
celoti; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 108 
Odstavek 1 

1. Ugotavlja, da predstavlja (izbrisano) Pogodba o Ustavi za Evropo ogromen napredek 
pri obstoječih Pogodbah, kar bo konkretno koristilo evropskim državljanom, 
Evropskemu parlamentu, ki jih demokratično zastopa, in institucijam Unije, a tudi 
državam članicam, njihovim regijam in lokalnim oblastem ter tako tudi Evropski uniji 
kot celoti; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Sousa Pinto 

Predlog spremembe 109 
Odstavek 1 

1. Ugotavlja, da predstavlja (izbrisano) Pogodba o Ustavi za Evropo dober kompromis, 
ki bo precej izboljšal obstoječe Pogodbe, kar bo konkretno koristilo evropskim 
državljanom, Evropskemu parlamentu, ki jih demokratično zastopa, in institucijam 
Unije, pa tudi državam članicam, njihovim regijam in lokalnim oblastem ter tako tudi 
Evropski uniji kot celoti; 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 110 
Odstavek 1 

 Ne vpliva na angleško verzijo. 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 111 
Odstavek 1 a (novo) 

1a. Izraža vse svoje spoštovanje in razumevanje do tistih državljanov, ki morda menijo, 
da to besedilo, ki je izšlo iz kompromisa, ne dosega enega ali več njihovih ciljev; a 
poudarja, da naj temelji splošno stališče glede Ustanovne pogodbe v vsakem primeru 
na uravnoteženju teh upravičenih skrbi s precejšnjimi izboljšavami, ki jih pogodba 
prinaša Uniji in njenim državljanom; 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 112 
Naslov pred odstavkom 2 

Evropska unija: zveza držav in državljanov – enotna pravna oseba  

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 113 
Naslov pred odstavkom 2 

Skupnost temeljnih pravic in vrednot 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Reinhard Rack 

Predlog spremembe 114 
Odstavek 1 a (novo) 

1a. Ob upoštevanju splošnega pozitivnega izida ne želi izrecno opozarjati na posamezne 
sporne točke; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 115 
Naslov pred odstavkom 2 

Večja jasnost za Evropsko unijo 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 116 
Naslov pred odstavkom 2 

Napredek pri opredelitvi narave in ciljev Unije 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 117 
Odstavek 2 

(Odstavek 2 postane odstavek 4) 

Pojasnitev ciljev in pristojnosti Unije  

 

2. Verjame, da prinaša osnutek ustave državljanom več jasnosti glede (izbrisano) ciljev 
Unije in njenih pristojnostih glede držav članic, predvsem ker:  

a) zapleten niz evropskih pogodb zamenjuje Ustava, enotno in bolj berljivo besedilo, ki 
črkuje cilje Unije, njene pristojnosti in omejitve; 

b) je dvojna legitimnost Unije posvečena ter je pojasnjeno, da je Unija zveza držav in 
državljanov;  

c) so pojasnjeni in bolje opredeljeni vrednote in cilji Unije ter vodilna načela njenega 
delovanja glede držav članic, na podlagi spoštovanja raznolikih pristojnosti; 

d) izginja razlikovanje med zmedeno prekrivajočima se pojmoma ‚Evropska 
skupnost‘ in ‚Evropska unija‘; Evropska unija postane enotna pravna oseba;  

e) so evropski zakonodajni akti poenostavljeni in je njihova terminologija 
pojasnjena: ‚evropski zakoni‘ in ‚evropski okvirni zakoni‘ nadomeščajo obstoječe 
večkratne tipe aktov (direktive, uredbe, odločbe, okvirne odločbe itd.), ob uporabi 
terminologije, ki bolje opisuje realnost; 

f) je zagotovljeno polno spoštovanje pristojnosti držav članic in lokalnih ter 
regionalnih oblasti ob novem motu Unije ‚enotnost z raznolikostjo‘; ugotovljeno je, 
da imajo države članice po Ustavi enake pravice; spoštujejo se nacionalne identitete 
držav članic in njihove temeljne politične in ustavne strukture, vključno z 
regionalno in lokalno samoupravo; potrjeno je načelo podeljenih pristojnosti (tako da 
ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je dobila od držav članic); večji poudarek je na 
načelu subsidiarnosti (po katerem ukrepa Unija le, če ciljev politike ne morejo dovolj 
učinkovito izpolniti države članice); posveti se načelo proporcionalnosti (po katerem 
Unija ukrepa le, če je to nujno potrebno za doseganje ciljev Ustave); v sistemu 



PE 347.293v02-00 40/94 AM\546089SL.doc 

SL 

odločanja Unije se vzpostavi sodelovanje držav članic in lokalnih ter regionalnih 
oblasti; k ciljem Unije se doda tudi ozemeljska kohezija;  

g) se omenijo simboli Evropske unije in tako omogočijo državljanom, da poglobijo 
svoj občutek pripadnosti Uniji: zastava z dvanajstimi zvezdami v krogu na modrem 
ozadju, himna iz ‚Ode radosti‘ iz Devete simfonije Ludwiga van Beethovna, moto 
‚Enotnost z raznolikostjo‘, enotno valuto euro in dan Evrope (9. maj) kot priložnost 
za praznovanje po vsej Uniji;  

h) (Izbrisano) 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 118 
Odstavek 2 

2. Pozdravlja dejstvo, da prinaša osnutek ustave državljanom več jasnosti o naravi in ciljih 
Unije ter o razmerju med Unijo in državami članicami: 

(a) zapleten niz evropskih pogodb bo zamenjal enotni in bolj berljiv dokument, ki 
pojasnjuje cilje Unije, njene pristojnosti in omejitve; 

(b) poudari se dvojna legitimnost Unije kot zveze držav in državljanov; 

(c) vrednote in cilji Unije, pa tudi načela njenega delovanja in razmerja z državami 
članicami bodo jasno opredeljeni in bodo usmerili politike Unije k potrebam 
državljanov; 

(d) zmede med izrazoma ‚Evropska skupnost‘ in ‚Evropska unija‘ bo konec, ker bo 
Evropska unija postala enotna pravna oseba (izbrisano); 

(e) evropski instrumenti in njihova terminologija bodo poenostavljeni, žargon pa bodo 
nadomestili bolj razumljivi pojmi (npr. evropske uredbe bodo imenovane evropski 
zakoni, evropske direktive bodo imenovane evropski okvirni zakoni), ob uporabi 
terminologije, ki bolje opisuje realnost; 

(f) poudarek na ‚enotnosti z raznolikostjo‘, obvezno spoštovanje enakosti držav članic 
(izbrisano) in tudi njihovih nacionalnih identitet, vraščenih v njihove temeljne, 
politične in ustavne, strukture, vključno z regionalno in lokalno samoupravo, in na 
načelu podeljenih pristojnosti (izbrisano), subsidiarnosti in proporcionalnosti 
(izbrisano); 

(g) priznanje simbolov Unije bo dvignilo državljansko zavest o institucijah Unije in 
njihovem delovanju; 

(h) zaradi solidarnostne klavzule med državami članicami lahko pričakujejo državljani v 
primeru terorističnega napada ali naravne oziroma povzročene katastrofe podporo iz 
vseh delov Unije; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 119 
Odstavek 2, uvod 

2. Pozdravlja dejstvo, da se okrepijo posamezne pravice državljanov ter opredelijo vrednote 
in cilje, določene v Ustavi: 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 120 
Odstavek 2 

2. Pozdravlja dejstvo, da prinaša osnutek ustave državljanom natančnejšo opredelitev 
poslanstva Unije ter več jasnosti o naravi in ciljih Unije ter o razmerju med Unijo in 
državami članicami, in še zlasti, da: 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 121 
Odstavek 2 

2. Pozdravlja dejstvo, da prinaša osnutek Ustavne pogodbe državljanom več jasnosti o 
naravi in ciljih Unije ter o razmerju med Unijo in državami članicami: 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 122 
Odstavek 2 

2. Ugotavlja, da prinaša osnutek ustave državljanom določeno stopnjo jasnosti o naravi 
in ciljih Unije ter o razmerju med Unijo in državami članicami: 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 123 
Odstavek 2(a) 

(a) zapleten niz evropskih pogodb bo zamenjal enotni in bolj berljiv dokument, ki 
pojasnjuje cilje Unije, njene pristojnosti, njene instrumente politik in institucije; 

 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 124 
Odstavek 2, (a) 

(a) zapleten niz evropskih pogodb bo zamenjal enotni, bolj berljiv, dokument, ki 
pojasnjuje cilje Unije, njene pristojnosti in omejitve ter izrecno omenja prevlado 
prava Skupnosti; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 125 
Odstavek 2, pododstavek (a a) (novo) 

(aa) Listina temeljnih pravic, temelj skupnega sistema vrednost, je bila v celoti vključena 



AM\546089SL.doc 43/94 PE 347.293v02-00 

 SL 

v Ustavo in je torej pravno zavezujoča; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 126 
Odstavek 2, točka (b) 

izbrisano  

 

Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 127 
Odstavek 2(b) 

(b) Poudari se dvojno legitimnost Unije kot zveze držav in državljanov, ob spoštovanju 
temeljnih demokratičnih pravi,l na podlagi sprejemanja načela večinskega 
glasovanja; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Riccardo Ventre 

Predlog spremembe 128 
Odstavek 2(b) 

(b) poudari se (izbrisano) legitimnost Unije kot zveze državljanov, lokalnih in 
regionalnih skupnosti ter držav; 

 

 Or. it 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 129 
Odstavek 2, pododstavek (b) 

(2) priznanje dvojne legitimnosti Unije kot zveze držav in državljanov uokvirja suverene 
pravice Unije v evropski integraciji; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 130 
Odstavek 2, pododstavek (b a) (novo) 

(ba) posamezniki bodo imeli boljši dostop do Sodišča Evropske unije v povezavi s pravom 
Skupnosti; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 131 
Odstavek 2(c) 

(c) vrednote in (izbrisano) načela o delovanju in razmerju z državami članicami bodo 
jasno opredeljena (izbrisano); 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 132 
Odstavek 2(c) 

(c) vrednote in cilji Unije, pa tudi načela njenega delovanja in razmerja z državami 
članicami bodo jasno opredeljeni, tako da so napredni in prilagojeni novim 
družbenim realnostim, in bodo usmerili politike Unije k potrebam njenih državljanov; 
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 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 133 
Odstavek 2, točka (c) 

(c) vrednote in cilji Unije, pa tudi načela njenega delovanja in razmerja z državami 
članicami bodo jasno opredeljeni, ne da bi pri tem kršili osnovno suverenost držav 
članic in ne da bi spregledali zgodovinskih in duhovnih korenin Evrope, in bodo 
usmerili politike Unije k potrebam njenih državljanov; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves  

Predlog spremembe 134 
Odstavek 2 (c) 

(c) vrednote in cilji Unije, pa tudi načela njenega delovanja in razmerja z državami 
članicami bodo jasno opredeljeni in bodo usmerjali politike Unije k napredku in 
dobrobiti njenih državljanov; 

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 135 
Odstavek 2, točka (d) 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 136 
Odstavek 2(d) 

(d) zavajajoči prekrivajoči se ‚Evropska skupnost‘ in ‚Evropska unija‘ bosta postali 
enotna pravna oseba ter Unija pa bo postala enotna in določena pravna osebna;  

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 137 
Odstavek 2(d) 

(d) zavajajoči prekrivajoči se ‚Evropska skupnost‘ in ‚Evropska unija‘ bosta postali 
enotna pravna oseba in struktura, čeprav se metoda Skupnosti ne uporablja pri vseh 
odločitvah; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 138 
Odstavek 2 (e) 

(e) novo razmerje med pristojnostmi držav članic in Unije ter bolje strukturiran in 
učinkovit odločevalni proces dopolnjujeta jasnejša opredelitev pravnih aktov in 
obseg, v katerem so ti akti zavezujoči; uredbe zamenjujejo evropski zakoni, direktive 
pa zamenjujejo evropski okvirni zakoni;  

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 139 
Odstavek 2, točka (e) 

(e) evropski instrumenti in njihova terminologija bodo poenostavljeni in bodo postali bolj 
razumljivi za navadne ljudi; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 140 
Odstavek 2, pododstavek (e) 

(e) evropski instrumenti in njihova terminologija bodo poenostavljeni, žargon pa bodo 
nadomestili bolj razumljivi izrazi (izbrisano), ob uporabi terminologije, ki bolje 
opisuje realnost; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 141 
Odstavek 2, točka (f) 

izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 142 
Odstavek 2, pododstavek (f) 

 izbrisano 

 Or. de 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 143 
Odstavek 2, točka (f) 

(f) vsi tisti dejavniki, ki zagotavljajo, da ne bo Unija nikoli postala centralizirana 
vsemogočna superdržava, med njimi 

– osnovna enakost držav članic Unije v zvezi z njihovim sodelovanjem v postopku 
sprejemanja odločitev; 

– spoštovanje njihovih identitet, vraščenih v njihove temeljne politične in ustavne 
strukture, vključno z regionalno samoupravo; 

– načela podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je 
dobila od držav članic), subsidiarnosti (tako da v primeru, ko Unija nima izključnih 
pravic, slednja ukrepa le takrat, ko države članice, regije ali lokalne oblasti cilja ne 
morejo ustrezno doseči na nižji ravni) in proporcionalnosti (tako da oblika in 
vsebina ukrepov Unije ne smeta preseči potrebnih ukrepov za dosego specifičnih 
ciljev, ki so določeni s Pogodbo); 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 144 
Odstavek 2 (f) 

(f) pri opredelitvi pristojnosti držav članic in pristojnosti Unije upošteva konkurenca 
med centri za sprejemanje odločitev načela proporcionalnosti in subsidiarnosti, ter 
tako zagotavlja ‚enotnost in raznolikost‘ narodov in ljudstev Evrope; poleg tega teži 
Ustava k enakosti med državami članicami, dokler podeljuje večjo pravno težo 
političnemu področju sprejemanja odločitev;  

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 145 
Odstavek 2, točka (f) 

(f) obstaja izjemno močen poudarek na decentralizaciji, vraščeni v temo ‚enotnost z 
raznolikostjo‘, na po Ustavi obveznem spoštovanju enakosti držav članic in tudi 
njihovih nacionalnih identitet ter domačih ustavnih struktur, na prenosu pristojnosti 
držav članic na Unijo, na načelih subsidiarnosti in proporcionalnosti ter na osrednji 
vlogi držav članic v sistemu odločanja v Uniji; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 146 
Odstavek 2, pododstavek (f) 

(f) poudarek na ‚enotnosti z raznolikostjo‘, na po Ustavi obveznem spoštovanju enakosti 
držav članic in tudi njihovih nacionalnih identitet, vraščenih v njihove temeljne, 
politične in ustavne, strukture, vključno z regionalno in lokalno samoupravo, na 
načelih podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je dobila 
od držav članic), subsidiarnosti, proporcionalnosti, na sodelovanju držav članic v 
sistemu odločanja v Uniji, zlasti na njihovi osrednji vlogi v primeru sprememb 
Ustave, ki bi vključevale spremembo pristojnosti v korist Uniji, zagotavlja, da Unija 
ne bo nikoli postala centralizirana, vsemogočna ‚superdržava‘; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 147 
Odstavek 2(f) 

(f) poudarek na ‚enotnosti z raznolikostjo‘, na po Ustavi obveznem spoštovanju enakosti 
držav članic in tudi njihovih nacionalnih identitet, vraščenih v njihove temeljne, 
politične in ustavne, strukture, vključno z regionalno in lokalno samoupravo, na 
načelih podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je dobila 
od držav članic), subsidiarnosti, proporcionalnosti in na sodelovanju držav članic v 
sistemu odločanja v Uniji, zagotavlja primerno ustreznost in izvajanje splošno 
priznanih in sprejetih zakonodajnih predpisov; 
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 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 148 
Odstavek 2, točka (f) 

(f) zagotavlja jamstvo, da Evropska unija ne bo nikoli postala centralizirana 
vsemogočna ‚superdržava‘ prek poudarjanja ‚enotnosti z raznolikostjo‘ ter obveznega 
spoštovanja enakosti držav članic in njihovih nacionalnih identitet (izbris), pa tudi 
prek načel podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je 
dobila od držav članic), subsidiarnosti in proporcionalnosti ter sodelovanja držav 
članic v sistemu odločanja v Uniji (izbris); 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 149 
Odstavek 2 (f) 

(f) poudarek na ‚enotnosti z raznolikostjo‘, na obveznem spoštovanju enakosti držav 
članic po Ustavi in tudi njihovih nacionalnih identitet, vraščenih v njihove temeljne, 
politične in ustavne, strukture, vključno z regionalno in lokalno samoupravo, na 
načelih podeljenih pristojnosti (tako da ima Unija le tiste pristojnosti, ki jih je dobila 
od držav članic), subsidiarnosti, proporcionalnosti, na sodelovanju držav članic v 
sistemu odločanja v Uniji, zagotavlja, da Unija ne bo nikoli postala centralizirana, 
vsemogočna ‚superdržava‘, ampak da se bo raje razvijala v smeri federacije, kar 
zagotavlja skladnost resničnih okoliščin nacionalnih držav in njihovih političnih 
struktur z obstojem evropskega interesa in evropskega državljanstva; 

 

 Or. es 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 150 
Odstavek 2 (g) 

 Izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 151 
Odstavek 2, pododstavek (g) 

(g) vključevanje simbolov Unije v Ustavo bo dvignilo državljansko zavest o institucijah 
Unije in njihovem delovanju; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 152 
Odstavek 2, točka (g) 

(g) priznanje simbolov Unije bo dvignilo (izbris) državljansko zavest o institucijah Unije 
in njihovem delovanju; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 153 
Odstavek 2, točka (h) 

(h) državljani lahko, zaradi solidarnostne klavzule med državami članicami (bolj 
učinkovito bi bilo, če bi to zajemalo tudi vojaški napad na države članice in zaščito 
ozemeljske celovitosti držav članic), pričakujejo podporo iz vseh delov Unije v 
primeru terorističnega napada ali naravne oziroma povzročene katastrofe; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 154 
Odstavek 2(h) 

(h) državljani lahko, zaradi solidarnostne klavzule med državami članicami, pričakujejo 
enakovredno podporo iz vseh delov Unije v primeru terorističnega napada ali naravne 
oziroma povzročene katastrofe; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 155 
Odstavek 2 (ha) (novo) 

(ha). prav tako je v razširjeni Uniji izjemno pomembno, da je gospodarska, socialna in 
ozemeljska kohezija ponovno potrjena kot načelo, cilj in politika, tako da se zagotovi 
nadaljevanje ukrepov z zadostnimi sredstvi ter z namenom uresničevanja in 
konsolidacije v državah članicah in med njimi;  

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 156 
Odstavek 2 (ha) (novo) 

(ha). krepitev Evropskega parlamenta in sodelovanje nacionalnih parlamentov pri 
odločanju; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
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Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 157 
Odstavek 2 a (novo) 

2a. Obžaluje, da Pogodba o Ustavi omejuje popolno doseganje socialne Evrope; 
obžaluje dejstvo, da ta Pogodba preprečuje oblikovanje socialnih standardov, zlasti 
minimalne evropske plače; poudarja, da so ti dejavniki bistveni pri zagotavljanju 
popolne podpore državljanov evropskemu projektu; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 158 
Naslov pred odstavkom 3 

Sposobnost Unije za ukrepanje in krepitev svoje vloge v svetu 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 159 
Naslov pred odstavkom 3 

 Bolj strukturiran in učinkovit postopek sprejemanja odločitev  

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 160 
Naslov pred odstavkom 3 

 Bolj strukturirane in učinkovite odločitve 
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 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 161 
Naslov pred odstavkom 3 

Večja učinkovitost za Evropsko unijo 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 162 
Naslov pred odstavkom 3 

 Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti Unije 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira in Benoît Hamon 

Predlog spremembe 163 
Odstavek 3 uvod [do (a)] 

 Izbrisano 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambo 

Predlog spremembe 164 
Odstavek 3 

3. Pozdravlja dejstvo, da bodo lahko institucije Unije na osnovi začetka veljavnosti 
Ustavne pogodbe izvajale svoje naloge bolj učinkovito zaradi naslednjih izboljšav: 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 165 
Odstavek 3 

3. Pozdravlja dejstvo, da bodo lahko institucije Unije na osnovi začetka veljavnosti 
Ustavne pogodbe izvajale svoje naloge bolj učinkovito in bolj uspešno zaradi 
naslednjih izboljšav: 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 166 
Odstavek 3 

(odstavek 3 postane odstavek 5) 

Bolj učinkovita Unija 

3. Verjame, da bodo lahko institucije Unije na osnovi začetka veljavnosti Ustavne 
pogodbe izvajale svoje naloge bolj učinkovito, predvsem ker:  

a) je vedno več področij, o katerih bodo na zasedanju vlad v Svetu odločili z 
glasovanjem po načelu kvalificirane večine namesto s soglasjem, kar je odločilen 
dejavnik, če je Unija s 25 državami članicami zmožna delovati, ne da bi jo oviral 
veto;  

b) je ustvarjena podoba evropskega ministra za zunanje zadeve, ki bo glas Unije na 
mednarodnem prizorišču in ki bo vodil svojo zunanjo politiko, ki bo zasedal kot 
podpredsednik Komisije in ki ga bodo Svetu imenovale vlade, in bo, kot član 
Komisije, odgovarjal Evropskemu parlamentu;  

c) je bila okrepljena sposobnost Unije ustvariti skupne instrumente na področju 
obrambne politike;  

d) bo Evropski svet pridobil bolj stabilno predsedstvo z mandatom, ki bo trajal dve leti 
in pol in ki se bo izmenjeval med vsemi 25 državami članicami po načelu rotacije, in 
ki bo zamenjal sedanji šestmesečni mandat;  

e) bo Evropska unija pridobila pravno osebo (ki je bila doslej rezervirane samo za 
Evropsko skupnost) ter bo tako lahko delovala na področju mednarodnih odnosov 
in sodelovala pri mednarodnih sporazumih;  

f) Komisija ne bo več imela komisarjev iz vsake države članice in ker se bo število 
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članov zmanjšalo na 20; 

g) se bo zmanjšalo veliko število zakonodajnih instrumentov Unije in postopkov za 
njihovo sprejetje; pojasnjena je razlika med zakonodajnimi in administrativnimi 
instrumenti; 

h) je postala dejavnost Unije na področju pravosodja in notranjih zadev bolj 
učinkovita, zahvaljujoč razširitvi celotnega področja zakonodajnega postopka, z 
intenzivnim sodelovanjem Evropskega parlamenta in z uvedbo glasovanja po načelu 
kvalificirane večine v zvezi z odločitvami Sveta, kar omogoča ustanovitev resnične 
pravne Unije;  

i) bodo imigracije in azilna politika postale enakovredna politika Unije, kar bo 
omogočalo pospešeno združevanje državljanov iz tretjih držav in zagotavljanje 
pravične delitve odgovornosti med države članice, zahvaljujoč vključitvi posebnih 
določb v Ustavo;  

j) je skupinam iz držav članic dana možnost za tesnejše sodelovanje med seboj na tistih 
področjih politike, na katerih nekatere države članice tega niso pripravljene storiti; 

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 167 
Odstavek 3 

3. Pozdravlja dejstvo, da bodo lahko institucije Unije z začetkom veljavnosti Ustave 
izvajale svoje naloge bolj učinkovito zaradi naslednjih izboljšav: 

(a) v Svetu bo vedno večji obseg glasovanja po načelu kvalificirane večine namesto 
glasovanja s soglasjem, kar je nujno potrebno, da bi se izognili zamudam v Uniji 25 
ali več držav; 

(b) mandat Evropskega sveta bo trajal dve leti in pol namesto šest mesecev po načelu 
rotacije; 

(c) zmanjšala se bo velikost Komisije; 

(d) nov evropski (izbris) zunanji minister (izbris) bo (izbris) glas Unije v zadevah, v 
katerih ima le-ta skupna stališča; 

(e) prenos pravne osebe (izbrisano) na Unijo bo povečal njene sposobnosti udejstvovanja 
v mednarodnih odnosih in sodelovanja pri mednarodnih sporazumih; 

(f) okrepljena bo sposobnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in 
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obrambne politike, kar bo okrepilo vlogo Unije pri spodbujanju svetovnega miru; 

(g) število zakonodajnih instrumentov Evropske unije bo omejeno, prav tako bo omejeno 
število postopkov za njihovo sprejetje; razlika med zakonodajnimi in 
administrativnimi instrumenti je pojasnjena; 

(h) dejavnost Unije na področju pravosodja in notranjih zadevah bo imela bolj učinkovite 
postopke, ki obljubljajo določen napredek v zvezi z vprašanji o varnosti in migracijah; 

(i) za številne ostale zadeve bo uporaba uspešne metode Skupnosti postala lažja, takoj ko 
se bo pojavila skupna politična volja za to; 

(j) več bo prostora za prožne dogovore, če ne bodo vse države članice pripravljene ali 
zmožne nadaljevati nekaterih politik istočasno; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo  Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira in Benoît Hamon 

Predlog spremembe 168 
Odstavek 3(a) 

8a) v Svetu bo vedno večji obseg glasovanja po načelu kvalificirane večine namesto 
glasovanja s soglasjem, kar je nujno potrebno, da bi se izognili zamudam v Uniji 25 
ali več držav; neuspešno sprejetje glasovanja po načelu kvalificirane večine o 
socialnih in fiskalnih zadevah je značilno za pomanjkanje pripravljenosti za 
doseganje napredka na področjih, ki niso nič manj bistvena za kohezijo in blaginjo 
Unije; 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 169 
Odstavek 3(a) 

(a) v Svetu bo vedno večji obseg glasovanja po načelu kvalificirane večine namesto 
glasovanja s soglasjem, kar je nujno potrebno, da bi se izognili zamudam v Uniji 25 
ali več držav; s čimer se daje poln pomen binarnemu konceptu poglabljanja in 
širitve;  

 

 Or. es 



PE 347.293v02-00 58/94 AM\546089SL.doc 

SL 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 170 
Odstavek 3(a) a (novo) 

(aa) obžaluje, da Ustavna pogodba ne dovoljuje kakršnega koli napredka na fiskalnem 
področju in da je bilo ohranjeno pravilo o soglasju, celo pri ukrepih za boj proti 
fiskalnim goljufijam v nasprotju s tem, kar je določila Konvencija; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 171 
Odstavek 3(b) 

 Izbrisano 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 172 
Odstavek 3, točka (b) 

(b) mandat Evropskega sveta bo trajal dve leti in pol namesto šest mesecev po načelu 
rotacije, kar bo jamstvo za boljšo kontinuiteto politike; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Reinhard Rack 

Predlog spremembe 173 
Odstavek 3, pododstavek (c) 

 Izbrisano 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 174 
Odstavek 3, točka (c) 

(c) zmanjšala se bo velikost Komisije, ki temelji na enakovredni rotaciji med državami 
članicami; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 175 
Odstavek 3, točka (c) 

(c) zmanjšala se bo velikost Komisije, tako da bo postala bolj učinkovita; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Joachim Wuermeling 

Predlog spremembe 176 
Odstavek 3, pododstavek (c) 

(c) zmanjšalo se bo število članov Komisije; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 177 
Odstavek 3, pododstavek (c) 

(c) zmanjšala se bo velikost Komisije, po letu 2014; 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 178 
Odstavek 3, točka (d) 

(d) postavljen bo zunanji minister Evropske unije, ki bo združeval dva položaja, ki 
morda danes povzročata podvajanje in zmedo, in ki bo glas Unije v zadevah, v 
katerih ima le-ta skupno stališče, kar bo skupaj s prenosom pravne osebe nanjo zelo 
okrepilo prepoznavnost Unije kot dejavnika na svetovnem prizorišču; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 179 
Odstavek 3 (d) 

(d) visoki predstavnik zunanje politike Evropske unije in komisar za zunanje zadeve – dva 
položaja, ki povzročata podvajanje in zmedo – se bosta združila v enega evropskega 
‚zunanjega ministra‘, ki bo glas Unije v zadevah, v katerih ima le-ta skupno stališče, 
tako bo sodeloval pri predstavljanju Evropske unije kot glavne globalne sile, ki je 
zmožna delovanja na mednarodni ravni z namenom doseganja ciljev Ustave, kar 
vključuje ohranjanje miru, izogibanje konfliktom in krepitev varnosti v skladu z 
načeli Ustanovne listine ZN, spodbujanje razvoja in izkoreninjanje revščine ter 
pospeševanje sistema, ki temelji na multilateralnem sodelovanju; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 180 
Odstavek 3, točka (d) 

(d) uvedba položaja evropskega zunanjega ministra, ki bo glas Unije pri skupni zunanji 
in varnostni politiki, podpredsednik Komisije, ki bo predsedoval Svetu zunanjih 
ministrov in bo vodil skupno upravo Komisije in Sveta; 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 181 
Odstavek 3, pododstavek (d) 

(d) visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose – 
dva položaja, ki povzročata podvajanje in zmedo – se bosta združila v enega 
evropskega‚zunanjega ministra‘, ki bo glas Unije v zadevah, v katerih ima le-ta 
skupno stališče in v katerih uporablja za izvajanje svojih nalog podporo evropske 
zunanje službe; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 182 
Odstavek 3, točka (e) 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 183 
Odstavek 3 (e) 

(e) prenos pravne osebe, ki jo je imela prej Evropska skupnost, na Unijo bo povečal 
sposobnosti udejstvovanja Unije v mednarodnih odnosih in njenega sodelovanja pri 
mednarodnih sporazumih; s tem bo prispevala k multilaterizmu in novi ureditvi sveta; 

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 184 
Odstavek 3, pododstavek (e a) (novo) 

(ea) vse zunanje dejavnosti Unije morajo biti izrecno v skladu z Ustavo ter z načelom 
ohranjanja miru in spoštovanja mednarodnega prava;  

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 185 
Odstavek 3 (g) 

 izbrisano 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 186 
Odstavek 3(h) 

(h) dejavnost Unije na področju pravosodja in notranjih zadev bo imela bolj učinkovite 
postopke, ki obljubljajo določen napredek v zvezi z vprašanji o pravosodju, varnosti 
in migracijah;  

 

 Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 187 
Odstavek 3 (i) 

(i) za številne ostale zadeve bodo spodbudili odločitev za uporabo (izbris) metode 
Skupnosti;  

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 188 
Odstavek 3(j) 

Izbrisano    

Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira in Benoît Hamon 

Predlog spremembe 189 
Odstavek 3(j) 

 Izbrisano 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira in Benoît Hamon 

Predlog spremembe 190 
Odstavek 3(j) a (novo) 

(ja) (ja) 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 191 
Odstavek 3, točka (ja) (novo) 

(ja) razširjeno bo področje sodelovanja Sveta in Evropskega parlamenta, s čimer se bo 
okrepila demokracija;  

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, 
Anne Ferreira in Benoît Hamon 

Predlog spremembe 192 
Odstavek 3 a (novo) uvodna poved 

3a. Ugotavlja, da vsebuje osnutek Ustavne številne izboljšave, ki omogočajo institucijam 
Unije, da izpolnjujejo svoje naloge bolj učinkovito, kar pomeni, da morajo biti ti 
napredki upravičeni: 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 193 
Odstavek 3 a (novo) 

3a. obžaluje, da so storitve splošnega interesa še vedno predmet splošnih pravil o 
konkurenci; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 194 
Odstavek 3 b (novo) 

3b. obžaluje, da so postopki za spremembo Pogodbe o Ustavi za Evropo še vedno 
oblikovani s postopki, ki veljajo za prejšnje pogodbe (Nica, Amsterdam itd.); zlasti 
obžaluje, da sprememba notranje politike Unije in ukrepov ni mogoča brez soglasne 
odločitve Evropskega sveta in ratifikacije vseh držav članic; to spreminja politike 
Evropske Unije, ki so namenjene za doseganja socialnega in fiskalnega 
usklajevanja, še zlasti zelo neverjetnih; 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 195 
Naslov pred odstavkom 4 

- Več državljanskih pravic in demokracije 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 196 
Naslov pred odstavkom 4 

 Izboljšanje v zvezi s povečano demokratično odgovornostjo in državljanskimi 
pravicami 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Joachim Wuermeling 

Predlog spremembe 197 
Naslov pred odstavkom 4 

 Izboljšanje v zvezi s povečano demokratično zakonitostjo 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 198 
Naslov pred odstavkom 4 

 Izboljšanje kakovosti demokracije  

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 199 
Naslov pred odstavkom 4 

 Evropska demokracija 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 200 
Odstavek 4 

(Spojitev točk 4 in 5, začetek s točkami 5(a) in 5(b) ter 5(d), kot so bile spremenjene, točka 
5(c) je izbrisana, v nadaljevanju točke od 4(a) do (i), kot so bile spremenjene) 

4 Pozdravlja dejstvo, da bodo posamezne pravice državljanov okrepljene, in da bodo 
državljani boljše spremljali (izbrisano) delovanje Skupnosti z večjo demokratično 
odgovornostjo (izbrisano) zaradi naslednjih izboljšav: 

(a) vključitve Listine temeljnih pravic EU v Ustavo, kar pomeni, da se morajo s 
temi standardi ujemati vsa določila zakonov Evropske Unije in vse dejavnosti 
ustanov Evropske unije ali dejavnosti, ki temeljijo na zakonih Evropske unije; 

(b) pobude evropskih državljanov in druga nova določila, ki spodbujajo 
sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v posvetovanjih Unije; 

(c) posamezniki bodo lahko bolje zagovarjali svoje pravice pred evropskimi 
sodišči;  

(d) sprejetje zakonodaje Evropske Unije bo predmet predhodnega pregleda 
nacionalnih parlamentov in v nekaterih izjemnih primerih dvojne odobritve 
nacionalnih vlad (v Svetu Evropske unije) in neposredno izvoljenega Evropskega 
parlamenta – raven parlamentarnega pregleda, ki ne obstaja v nobeni primerljivi 
strukturi; 

(e) nacionalni parlamenti bodo pravočasno prejeli predloge Evropske unije za 
razpravljanje (izbrisano) z ministri pred srečanji Sveta, prav tako pa jim pripada 
pravica do ugovarjanja osnutkom zakonodaje, če menijo, da kršijo njihove pravice; 

(f) Evropski parlament se bo s Svetom odločil za enako obravnavanje večine 
zakonodaje Unije; 

(g) predsednika Komisije izvoli Evropski parlament, tako da bo vzpostavljena 
zveza z rezultati evropskih volitev; 
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(h) minister za zunanje zadeve, ki ga sporazumno s predsednikom Komisije 
imenuje Evropski svet, odgovarja Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu; 

(i) (izbrisano) Evropski parlament bo dobil z novim postopkom vsa proračunska 
pooblastila, kar pomeni, da precejšen del proračuna, tako imenovani, obvezni 
odhodki‘, ne bo več izvzet iz demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta; 

(j) izvajanje dodeljenih zakonodajnih moči in moči izvajanja Komisije bodo pod 
novim sistemom skupnega nadzora Evropskega parlamenta in Sveta, kar jima 
omogoča preklic odločb Komisije, s katerimi se ne strinjata; 

(k) srečanja Sveta, na katerih obravnavajo zakonodajo, morajo biti javna; 

(l) v zvezi s prihodnjimi revizijami Ustave bo imel tudi Evropski parlament moč, 
da predloži predloge, pregled vsake predlagane revizije pa mora izvesti Konvencija, 
razen če se Parlament strinja da ni potreben; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 201 
Odstavek 4 

(Odstavek 4 postane odstavek 3) 
 
4. Parlament obravnava, da bodo državljani boljše spremljali dejavnostmi Evropske 

unije prek vidnejše demokratične odgovornosti ustanov, zlasti iz naslednjih razlogov: 

a) nacionalni parlamenti in, prek Odbora regij, lokalni in regionalni organi 
bodo vse predloge Evropske unije prejeli pravočasno, da bodo o njih lahko razpravljali 
z ministri pred srečanji Sveta, imeli bodo pravico do izvajanja predhodnega pregleda, 
prav tako pa bodo pridobili pravico ugovora na osnutke zakonodaje, če menijo, da 
presegajo pristojnost Evropske unije; 

b) vsi zakoni Evropske unije, z redkimi izjemami, bodo zahtevali dvojno 
odobritev nacionalnih vlad (v Svetu Evropske unije) in neposredno izvoljenega 
Evropskega parlamenta – raven parlamentarnega pregleda, ki ne obstaja v nobeni 
drugi nadnacionalni organizaciji; 

c) Evropski parlament se bo s Svetom odločil za enako obravnavanje večine 
zakonodaje Unije; 

d) predsednika Komisije izvoli Evropski parlament v skladu z rezultati evropskih 
volitev in tako tudi v skladu s politično voljo večine državljanov EU;  

e) minister za zunanje zadeve, ki ga sporazumno s predsednikom Komisije 
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imenuje Evropski svet, odgovarja Evropskemu parlamentu – zato tudi državljanom – 
in Evropskemu svetu – zato tudi vladam; 

f) Evropski parlament bo pridobil skupno moč odločanja s Svetom o vseh 
odhodkih Unije (za razliko od samo delnih – tako imenovanih obveznih odhodkov, 
kot je bilo v navadi doslej), ki bodo sedaj v celoti predmet demokratičnega nadzora;  

g) (izbrisano) 

h) Svet se sestane v javnosti, ko razpravlja o zakonih Unije in jih sprejema;  

i) Evropski parlament bo sodeloval s pravico predlaganja prihodnjih sprememb 
Ustave, kar bo pregledovala Konvencija, ki bo sestavljena iz predstavnikov 
Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, vlad in Komisije, torej bo šlo za 
podobne razmere kot tiste, v katerih sta bila uspešno sprejeta Listina temeljnih 
pravic in osnutek Ustave za Evropo; 

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 202 
Odstavek 4 

4. Parlament obravnava naslednje spremembe, za katere meni, da demokratičnega 
spremljanja državljanov v zvezi z dejavnostmi Unije ne izboljšujejo zadostno, 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 203 
Odstavek 4 

(Če bo ta sprememba sprejeta, bo odstavek 5 ukinjen, skupaj z naslovom Izboljšanje 
človekovih pravic) 

4. Pozdravlja dejstvo, da bodo državljani s povečanjem demokratičnega nadzora imeli 
večji nadzor nad dejavnostmi Evropske unije, in odobrava dejstvo, da bodo 
okrepljene posamezne pravice državljanov, še posebej zaradi naslednjih izboljšav: 
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 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 204 
Odstavek 4, točka (a) 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 205 
Odstavek 4(a) 

(a) sprejetje zakonodaje Evropske unije bo predmet predhodnega pregleda nacionalnih 
parlamentov in, kljub nekaterim izjemam, dvojne odobritve nacionalnih vlad (v Svetu 
Evropske unije) in neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta – raven 
parlamentarnega pregleda, ki ne obstaja v nobeni primerljivi strukturi; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 206 
Odstavek 4, pododstavek (a) 

(a) sprejetje zakonodaje Evropske unije bo predmet predhodnega pregleda nacionalnih 
parlamentov in v nekaterih izjemnih primerih dvojne odobritve nacionalnih vlad (v 
Svetu Evropske unije) in neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta – raven 
parlamentarnega pregleda, ki ne obstaja v nobeni nadnacionalni strukturi; 

 

 Or. de 
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Predlog spremembe, ki ga vloži fSylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 207 
Odstavek 4, pododstavek (b) 

(b) nacionalni parlamenti bodo vse predloge Evropske unije prejeli v pravem času, da 
bodo o njih lahko razpravljali (izbris) preden so sprejeti, prav tako pa bodo dobili 
pravico do ugovora na osnutke zakonodaje, če menijo, da presegajo pristojnost 
Evropske unije; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 208 
Odstavek 4 (ba) (novo) 

(ba) večji poudarek je na regionalnih in lokalnih razsežnostih Unije, prek konsolidacije 
predpisov za sodelovanje regij v posameznih delegacijah držav članic v Svetu, velik 
poudarek je na protokolu o načelu subsidiarnosti regionalne razsežnosti uporabe 
tega načela, ojačanju Odbora regij in poudarek na spoštovanju kulturne in 
jezikovne raznolikosti Evrope; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Benoît Hamon in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 209 
Odstavek 4(c) 

(c) Evropski parlament se bo s Svetom odločil za enako obravnavanje velikega dela 
zakonodaje Unije; 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Joachim Wuermeling 

Predlog spremembe 210 
Odstavek 4, pododstavek (c) 

(c) Evropski parlament se bo s Svetom praviloma odločil za enako obravnavanje večine 
zakonodaje Unije (izbris); 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 211 
Odstavek 4, točka (c) 

 (točka 4(c) postane nova točka 4(a))  

Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 212 
Odstavek 4, pododstavek (c a) (novo) 

(Pododstavek (c) odstavka 4 postane pododstavek (a) odstavka 4) (Pododstavek (h) odstavka 
4 postane pododstavek (b) odstavka 4) 

(ca) z vzpostavitvijo pobude evropskih državljanov je v Ustavo vključeno neposredno 
demokratično sredstvo, ki omogoča državljanom oddajo zahtev v zvezi z evropskimi 
zakoni; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Pervenche Berès 

Predlog spremembe 213 
Odstavek 4(d) 

 Izbrisano 
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 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 214 
Odstavek 4, pododstavek (d) 

(d) Predsednika Komisije izvoli Evropski parlament, (izbris) tako da bo vzpostavljena 
povezava z rezultati evropskih volitev; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 215 
Odstavek 4, pododstavek (e) 

(e) Zunanji minister (izbris), ki ga sporazumno s predsednikom Komisije imenuje 
Evropski svet, odgovarja Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Andrew Nicholas Duff in Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 216 
Odstavek 4, točka (f) 

(f) nov proračunski postopek bo zahteval odobritev vseh odhodkov Evropske unije s 
strani Sveta in Evropskega parlamenta brez izjem, tako da bodo vsi odhodki pod 
popolnim demokratičim nadzorom; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 217 
Odstavek 4, pododstavek (f) 

(f) nov proračunski postopek bo zahteval odobritev vseh odhodkov Evropske unije s 
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strani Sveta in Evropskega parlamenta, zato da velik del, tako imenovani ‚obvezni 
odhodki‘, ne bo več predmet enostranskih odločitev Sveta, temveč bo pod popolnim 
demokratičnim nadzorom Evropskega parlamenta; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 218 
Odstavek 4, pododstavek (g) 

(g) izvajanje dodeljenih zakonodajnih moči (izbris) Komisije bo pod (izbris) sistemom 
skupnega nadzora Evropskega parlamenta in Sveta, kar jima omogoča preklic odločb 
Komisije, s katerimi se ne strinjata; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 219 
Odstavek 4, pododstavek (h) 

(h) zasedanja Sveta, ki bo deloval v funkciji zakonodajalca, bodo javna; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Joachim Wuermeling 

Predlog spremembe 220 
Odstavek 4, pododstavek (i a) (novo) 

(ia) Komisija ne sme več zanemarjati pozivov Evropskega parlamenta k oddaji predlogov 
zakonodaje, temveč mora uradno ukrepati; 

 

 Or. de 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 221 
Odstavek 4, za točko (i) 

(vstavljeni so pododstavki (a), (b), (c) in (d)odstavka 5) 

(ia) vsa določila zakonov Evropske unije in vse dejavnosti ustanov Evropske unije ali 
dejavnosti, ki temeljijo na zakonih Evropske unije, morajo ustrezati standardom 
temeljnih pravic, določenih v osnutku Ustave, pri čemer se razume, da to ne vpliva 
na pravni red držav članic; 

(ib) nova določila bodo spodbujala sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v 
posvetovanjih Unije; 

(ic) državljani bodo imeli možnost oddaje predlogov za teme, za katere se jim zdi, da je 
potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave;  

(id) posamezniki bodo imeli boljše možnosti zagovarjanja svojih pravic pred evropskimi 
sodišči; 

(Če bo ta sprememba sprejeta, bo odstavek 5 ukinjen, skupaj z naslovom Izboljšanje 
človekovih pravic) 

 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 222 
Odstavek 4 (ia) (novo) 

(alinea, prenesena iz odstavka 5 (a)) 

(ia) vsa določila zakonov Evropske unije in vse dejavnosti ustanov Evropske unije ali 
dejavnosti, ki temeljijo na zakonih Evropske unije, morajo ustrezati standardom 
temeljnih pravic, določenih v osnutku Ustave (izbrisano); 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 223 
Odstavek 4 (ib) (novo) 

(alinea, prenesena iz odstavka 5 (b)) 

(ib nova določila bodo spodbujala sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v 
posvetovanjih Unije; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 224 
Odstavek 4 (ic) (novo) 

(alinea, prenesena iz odstavka 5(c)) 

(ic) državljani bodo imeli možnost oddaje predlogov za teme, za katere se jim zdi, da je 
potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave;  

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 225 
Odstavek 4 (id) (novo) 

(alinea, prenesena iz odstavka 5 (d)) 

(id) posamezniki bodo imeli boljše možnosti zagovarjanja svojih pravic pred evropskimi 
sodišči; 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 226 
Odstavek 4(i) a (novo) 

(ia) ob upoštevanju možnosti spreminjanja Ustave lahko državljani v celoti izkoristijo 
pravico do peticije pod ustreznimi pogoji za oddajanje predlogov; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 227 
Odstavek 4 a (novo) 

4a. obžaluje omejitev pravnega in političnega obsega Listine temeljnih pravic Unije; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 228 
Naslov pred odstavkom 5 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 229 
Naslov pred odstavkom 5 

- Listina o pravicah z zavezujočo pravno veljavo 

 

 Or. pt 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 230 
Odstavek 5 

 izbrisano  

Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 231 
Odstavek 5 

 izbrisano  

Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb 

Predlog spremembe 232 
Odstavek 5 (prvi dve vrstici) 

izbrisano 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castexin Béatrice Patrie 

Predlog spremembe 233 
Odstavek 5 

5. opaža, da se individualne pravice državljanov niso dovolj okrepile, ker: 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 234 
Odstavek 5 

(Odstavek 5 postane odstavek 2) 

Izboljšanje na področju državljanskih pravic in demokratične odgovornosti  

5. meni, da bodo temeljne pravice državljanov bolje zaščitene zaradi naslednjih 
izboljšav:  

a) upoštevanje Listine temeljnih pravic evropskih državljanov, ki jo bodo morale 
ustanove in telesa EU ter države članice spoštovati pri izvajanju zakonodaje 
Skupnosti, pod pogojem skladnosti z zakonodajo držav članic;  

b) institucionalno priznanje vloge socialnih partnerjev in socialnega dialoga, pa tudi 
vloga združenj in civilne družbe, ki bodo omogočili sodelovanje državljanov in 
predstavniških združenj v razpravah Unije; 

c) nova pravica 1 milijona državljanov Unije, da Komisiji predložijo osnutke 
zakonov, za katere menijo, da so potrebni za izvajanje ustave;  

d) razširitev pravice, da na Evropskem sodišču branijo svoje pravice, če ustanove EU 
kršijo temeljne pravice posameznih državljanov, poleg tega, da to lahko naredijo v 
državah članicah in pri pravnih osebah;  

da) ‚solidarnostna klavzula‘, ki zavezuje države članice k izboljšanju varnosti in 
zaščite državljanov v primeru terorističnega napada ali nesreč naravnega izvora ali 
nesreč, ki jih povzroči človek; 

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Panayiotis Demetriou 

Predlog spremembe 235 
Odstavek 5 

5. Pozdravlja dejstvo, da bodo posamezne pravice državljanov, in tako celotna socialna 
razsežnost Unije, okrepljene, zaradi naslednjih izboljšav: 

-(a) (novo) upoštevanje Listine temeljnih pravic Evropske unije v Ustavi; 

(a) vsa določila zakonov Evropske unije in vse dejavnosti ustanov Evropske unije 
ali dejavnosti, ki temeljijo na zakonih Evropske unije, morajo ustrezati standardom 
temeljnih pravic, določenih v osnutku ustave, pri tem pa se razume, da to ne vpliva na 
pravni red držav članic; 
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(b) nova določila bodo spodbujala sodelovanje državljanov in predstavniških 
združenj v posvetovanjih Unije ter tako ponujala vlogo znatnemu številu državljanov; 

(c) državljani bodo imeli možnost oddaje predlogov za teme, za katere se jim zdi, 
da je potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave;  

(d) posamezniki bodo imeli boljše možnosti zagovarjanja svojih pravic pred 
evropskimi sodišči; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 236 
Odstavek 5, točka -(a) (novo) 

5. Pozdravlja dejstvo, da bodo posamezne pravice državljanov okrepljene zaradi 
naslednjih izboljšav: 

-(a). vključenja Listine temeljnih pravic v Ustavno pogodbo, zaradi česar bodo 
temeljne pravice v celoti izvršljive znotraj območja njihove uporabe. 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 237 
Odstavek 5, -(a) (novo) 

a. Listina temeljnih pravic je moralna osnova Evropske unije in njene kulturne ter 
politične dediščine; 

 Or. pt 

 



PE 347.293v02-00 80/94 AM\546089SL.doc 

SL 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex in Béatrice Patrie 

Predlog spremembe 238 
Odstavek 5(a) 

(a) pravni obseg temeljnih pravic, vključenih v osnutek ustave, je strogo omejen; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 239 
Odstavek 5, pododstavek (a) 

(a) vsa določila zakonov Evropske unije in vse dejavnosti ustanov Evropske unije ali 
dejavnosti, ki temeljijo na zakonih Evropske unije, morajo biti v skladu s temeljnimi 
pravicami, določenimi v osnutku ustave (izbrisano); 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 240 
Odstavek 5, točka (a) 

(a) vsa določila zakonodaje Evropske unije in vse dejavnosti ustanov Evropske unije in 
držav članic, ki temeljijo na zakonodaji Evropske unije, morajo ustrezati standardom 
temeljnih pravic, določenih v Listini, ki je sestavni del Ustave in jo je treba obvezno 
upoštevati; 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 241 
Odstavek 5 (aa) (novo) 

(aa) Listina o temeljnih pravicah Evropske unije je sestavni del Ustave za Evropo in kot 
taka pravno zavezujoča; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 242 
Odstavek 5, pododstavek (b) 

(b) nova določila bodo olajšala sodelovanje državljanov (izbrisano) in predstavniških 
združenj ter civilne družbe v posvetovanjih Unije; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex in Béatrice Patrie 

Predlog spremembe 243 
Odstavek 5(b) 

(b) novi predpisi bodo olajšali sodelovanje državljanov in predstavniških organizacij v 
posvetovanjih Unije, cerkve in verske organizacije pa bodo v tem kontekstu posebej 
obravnavane; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 244 
Odstavek 5(c) 

(c) državljani bodo imeli, v okviru ‚pobude državljanov‘, ki je del Ustave (in ki ji 
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Parlament pripisuje pomembno vlogo) možnost oddaje predlogov za teme, za katere 
se jim zdi, da je potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 245 
Odstavek 5, pododstavek (c) 

(c) državljani bodo imeli možnost, s pomočjo pobude državljanov, oddaje predlogov za 
teme, za katere se jim zdi, da je potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja 
Ustave;  

 

 Or. de 

 
Predlog spremembe, ki ga vložita Andrew Duff, Ignasi Guardan 
Predlog spremembe 246 
Odstavek 5, točka (c) 

(c) državljani bodo imeli možnost oddaje zakonodajnih predlogov za teme, za katere se 
jim zdi, da je potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave;  

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex in Béatrice Patrie 

Predlog spremembe 247 
Odstavek 5(c) 

(c) državljani bodo imeli možnost oddaje predlogov za teme, za katere se jim zdi, da je 
potreben pravni predpis Unije, v namen izvajanja Ustave; Komisija pa pod nobenimi 
pogoji ne bo zavezana k pristopu ali celo predložitvi mnenj v zvezi z zavrnitvijo 
zakonodajnega predloga; 
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 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 248 
Odstavek 5, pododstavek (d) 

(d) posamezniki bodo imeli boljše možnosti zagovarjanja svojih pravic pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti; 

 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Maria da Assunção Esteves 

Predlog spremembe 249 
Odstavek 5 (da) (novo) 

(da) Listina zajema osnovno usklajevanje ustav, kar je predpogoj za države, ki se želijo 
priključiti Uniji; sedaj ima pravno obvezujočo veljavo in kot taka Uniji daje značaj 
matične države, ki temelji na ustavnosti;   

Or. pt 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 250 
Odstavek 5, pododstavek (d a) (novo) 

(da) Evropska unija mora podpisati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah;  

Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ole Krarup in Esko Olavi Seppänen 

Predlog spremembe 251 
Naslov in odstavki 5a, 5b, 5c in 5d (novi) 

Militarizacija EU 
 
5a  Osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo bo povečal stopnjo militarizacije Evropske unije; 

5b. Zavrnitev skupne varnosti, s katero se vojaška dimenzija Zahodnoevropske unije (ZEU) 
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preoblikuje v področje dejavnosti Unije; 

5c. Osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo ne vsebuje posebnih zahtev v zvezi z mandatom 
ZN za vojaške operacije EU; meni, da je po mednarodnem pravu mandat ZN edini 
način za zakonite vojaške operacije; 

5d. meni, da so operacije za krizno upravljanje in vzpostavljanje miru žaljiva dejanja; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 252 
Naslov in odstavek 5 a (novo) 

Izboljšave v zvezi s socialnimi dimenzijami in z načelom enakosti 

5a. Pozdravlja dejstvo, da bosta socialna dimenzija Evropske unije in načelo enakosti v 
okviru Evropske unije še okrepljena, in sicer zahvaljujoč naslednjim izboljšavam: 

(a) norme vedenja, skupne vsem državam članicam, in na katerih temelji Evropska 
unija, so bile razširjene tako, da vključujejo načela človeškega dostojanstva, 
enakosti in zaščite pravic manjšin, pa tudi pluralizem, nediskriminacijo, strpnost, 
pravičnost, solidarnost in enakopravnost žensk in moških; 

(b) Unija si bo prizadevala za visoko socialno tržno ekonomijo, in sicer s ciljem popolne 
zaposlenosti in socialnega napredka; prav tako se bo borila proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter spodbujala socialno pravičnost, enakopravnosti 
moških in žensk, solidarnosti med generacijami in zaščito otrokovih pravic; 

(c) poleg tega bo Unija v prihodnosti pri vseh ukrepih upoštevala zahtevo po 
spodbujanju visoke ravni zaposlitve, zagotavljanja primerne socialne varnosti, boja 
proti socialni izključenosti ter omogočanju visoke ravni splošne in poklicne 
izobrazbe ter usposabljanja in varovanja zdravja; 

(d) Unija bo prepoznavala in spodbujala vlogo socialnega partnerstva, zlasti v zvezi z 
avtonomnostjo, ter bo prispevala k socialnemu dialogu; 

(e) v prihodnosti bo Unija lahko prevzela pobudo za koordinacijo socialnih politik držav 
članic; 

(f) v prihodnosti bo Unija določila načela in pogoje, ki bodo urejali storitve splošnega 
gospodarskega interesa, z namenom zagotavljanja, da takšne storitve služijo 
svojemu namenu v okviru Unije, ki si prizadeva za večjo gospodarsko povezanost; 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean-Luc Dehaene 

Predlog spremembe 253 
Odstavek 5 a (novo) 

(za novim naslovom ‚Unija kot globalni igralec‘ vstaviti pododstavke (d), (e) in (f) odstavka 
3) 

Unija kot globalni igralec 

5a. je prepričan, da bo začetek veljavnosti Ustave okrepil vlogo Unije kot globalnega 
igralca zaradi napredka na teh področjih: 

(a) visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko in komisar za zunanje 
odnose – dva položaja, ki povzročata podvajanje in zmedo – se bosta združila v 
enega evropskega ‚zunanjega ministra‘, ki bo glas Unije v zadevah, v katerih ima ta 
skupno stališče; 

(b) prenos pravne osebnosti, ki jo je imela Evropska skupnost, na Unijo, bo 
povečal njene sposobnosti udejstvovanja v mednarodnih odnosih in sodelovanja v 
mednarodnih sporazumih; 

(c) okrepljena bo sposobnost Unije, da razvija skupne strukture na področju 
obrabne politike; 

(če bo ta sprememba sprejeta, pododstavki (d), (e) in (f) odstavka 3 odpadejo) 

 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 254 

Odstavek 6 

6. izraža zadržke o osnutku Ustave in želi spremeniti del III Ustavne pogodbe tako, da 
bo omogočena harmonizacija na socialnem in fiskalnem področju, preden jo bodo 
države članice ratificirale; upa, da zahteva po dvojnem soglasju ne bo omejila t. i. 
‚poenostavljenega‘ postopka revizije za notranje politike in aktivnosti Unije; ta 
dvojna zahteva temelji na popolnoma medvladnem pristopu in je ovira napredku, ki 
ga pričakujejo evropski državljani; 
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 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 255 
Odstavek 6 

6. Zavrača Ustavno pogodbo; 

 

 Or. pl 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ole Krarup in Esko Olavi Seppänen 

Predlog spremembe 256 
Odstavek 6 

6. (izbris) poziva posamezne države članice, da ratificirajo Ustavno pogodbo šele po 
njeni potrditvi z večino volilnih glasov na referendumu, če je tak referendum mogoč 
in ustrezen za posamezno državo članico; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 257 
Odstavek 6 

6. Potrjuje Ustavno pogodbo in poziva države članice, da jo ratificirajo; 

 

 Or. it 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 258 
Odstavek 6 

6. potrjuje Ustavo za Evropo in poziva države članice, da jo ratificirajo; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Andrew Nicholas Duff 

Predlog spremembe 259 
Odstavek 6 

6. potrjuje Ustavno pogodbo in poziva narode in ljudstva Evropske unije, da jo 
ratificirajo; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Bronisław Geremek 

Predlog spremembe 260 
Odstavek 6 

6. potrjuje Ustavno pogodbo in odločno podpira njeno ratifikacijo; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 261 
Odstavek 7 

 izbrisano 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
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Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 262 
Odstavek 7 

7. dvomi, da bo ta ustava zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki 
bo omogočil nadaljnjo širitev in ki je ukrojen za dolgo časa, medtem ko je odprt za 
prilagoditve; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 263 
Odstavek 7 

7. Verjame, da je Ustava zgodovinski korak v postopku evropske integracije, saj prvič 
utemeljuje trden in trajen okvir za (2 besedi izbrisani) Evropsko unijo, ki bo 
omogočil tudi nadaljnji razvoj postopka integracije in bo ugodno vplival na 
morebitne prilagoditve v prihodnosti;  

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 264 
Odstavek 7 

7. Je prepričan, da bo Ustava za Evropo zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj 
Evropske unije, ki bo omogočil nadaljnjo širitev in ki bo ukrojen za dolgo časa, 
medtem ko bo odprt za zgoraj omenjene prilagoditve;  

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Riccardo Ventre 

Predlog spremembe 265 
Odstavek 7 

7. Verjame, da bo ta ustava še naprej zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj 
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Evropske unije, ki bo omogočil morebitno nadaljnjo širitev in ki je ukrojen za 
stalnost;  

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 266 
Odstavek 7 

7. Verjame, da bo ta ustavna pogodba zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj 
Evropske unije, ki bo omogočil nadaljnjo širitev in ki je ukrojen za dolgo časa, 
medtem ko je odprt za prilagoditve; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Andrew Nicholas Duff in Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 267 
Odstavek 7 

7. Verjame, da bo ta ustava zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, 
ki bo omogočil nadaljnjo širitev, hkrati pa bo zagotavljala mehanizme za njeno 
spreminjanje, ko bo to potrebno ali politično primerno, zlasti za doseganje večje 
poenostavitve; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Gérard Onesta in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 268 
Odstavek 7 

7. Verjame, da bo ta ustava zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, 
ki bo omogočil nadaljnjo širitev in ki je ukrojen za dolgo časa, medtem ko je odprt za 
prilagoditve; v povezavi s tem najavlja namero o uporabi nove pravice do pobude, ki 
ji jo je podelila Ustava, da predlaga njene spremembe in tako popravi 



PE 347.293v02-00 90/94 AM\546089SL.doc 

SL 

pomanjkljivosti, omenjene v tej resoluciji; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 269 
Odstavek 7 

7. Verjame, da bo ta ustava zagotavljala trden okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, 
ki bo omogočil nadaljnje širitve in ki je ukrojen za dolgo časa, medtem ko je odprt za 
prilagoditve, npr. za širitev področja uporabe, poenostavitev formule za izračun 
kvalificirane večine, učinkovitejši preprostejši postopek za prihodnje spremembe 
Ustave in za ustanavljanje ločenega zakonodajnega sveta; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, 
Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann in Vincent Peillon 

Predlog spremembe 270 
Odstavek 8 

 izbrisano 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Wojciech Wierzejski 

Predlog spremembe 271 
Odstavek 8 

 izbrisano 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 272 
Odstavek 8 

8. Upa, da jo bodo vse države članice Evropske unije ratificirale – s sklicem 
referenduma, če je mogoče – do sredine leta 2006; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži fJo Leinen 

Predlog spremembe 273 
Odstavek 8 

8. Poziva vse države članice Evropske unije, da izkoristijo ratifikacijo Ustave kot 
priložnost za začetek širokih in poglobljenih razprav s svojimi državljani o temeljnih 
vprašanjih evropske integracije in upa da jo bodo vse države članice (izbrisano) 
ratificirale do sredine leta 2006; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mercedes Bresso 

Predlog spremembe 274 
Odstavek 8 

8. Upa, da jo bodo vse države članice Evropske unije ratificirale do sredine leta 2006; 
meni, da če bo ratifikacija v dveh letih končana samo v dvajsetih državah članicah, 
naj začne Ustava vseeno veljati samo za teh dvajset držav;  

 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 275 
Odstavek 9 

9. Ponavlja svojo zahtevo institucijam Skupnosti in vladam, parlamentom ter 
regionalnim organom in organom lokalnih skupnosti v državah članicah, da si je 
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treba prizadevati po najboljših močeh, da se evropske državljane jasno in 
nepristransko seznani z vsebino osnutka ustave, pri čemer naj stalno aktivno 
sodelujejo civilnodružbene organizacije; 

 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 276 
Odstavek 9 

9. Ponavlja svojo zahtevo, da si je treba prizadevati po najboljših močeh, da se evropske 
državljane jasno in nepristransko seznani z vsebino osnutka ustave, zlasti kot ugovor 
zmotnim mnenjem, da bo Ustava povzročila nastanek centralizirane evropske 
superdržave, da bo oslabila socialno razsežnost EU ali da ne upošteva zgodovinskih 
in duhovnih korenin Evrope; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Gérard Onesta in Monica Frassoni 

Predlog spremembe 277 
Odstavek 9 

9. Ponavlja svojo zahtevo, da si je treba prizadevati po najboljših močeh, da se evropske 
državljane jasno in nepristransko seznani z vsebino osnutka ustave; zato vabi evropske 
institucije in države članice, da ob razdeljevanju besedila ustavne pogodbe 
državljanom (v neskrajšani ali skrajšani obliki) jasno ločijo med vsebino, ki je že v 
veljavi v obstoječih pogodbah, in novimi določbami, ki jih uvaja Ustava, ter tako 
seznanijo javnost in poglobijo razpravo; 

 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jo Leinen 

Predlog spremembe 278 
Odstavek 9 a (novo) 

9a. opozarja, da se je novi način Konvencije, ki ga je najprej predlagal Evropski 
parlament in vključuje večino izvoljenih parlamentarcev iz Evropskega in 
nacionalnih parlamentov ter predstavnikov vlad in Evropske komisije, izkazal za 
uspešen odprt, pregleden in pluralističen politični proces, ki se ga lahko uporabi 
tudi za prihodnje spremembe evropske Ustave; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Bronisław Geremek 

Predlog spremembe 279 
Odstavek 9a (novo) 

9a. Poziva narode in državljane Evrope, da neposredno ali prek izbranih predstavnikov, 
zagotovijo ratifikacijo ustavne pogodbe; 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carlos Carnero González in Raimon Obiols i Germà 

Predlog spremembe 280 
Odstavek 9a (novo) 

9a. Poudarja, da bo Evropski parlament na podlagi aktivne zavezanosti uspehu 
postopka ratifikacije storil vse, kar more, da bo pospešil splošno razpravo o Ustavi 
za Evropo, v kateri bodo sodelovali institucije, javnost in mediji;  

 

 Or. es 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 281 
Odstavek 10 

10. Odloča, da naj bi službe parlamenta, vključno z njegovimi zunanjimi službami, 
zagotovile dovolj podatkov o ustavi in o stališču Parlamenta v zvezi z njo. 

(del izbrisan in premaknjen v nov odstavek 11) 

 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ignasi Guardans Cambó 

Predlog spremembe 282 
Odstavek 10 a (novo) 

(preostali del odstavka 10) 

10a. Naroči predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve posreduje 
Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom držav članic in bivšim članom 
Konvencije o prihodnosti Evrope (izbris). 

 

 Or. en 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94

