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Utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
(2004/2129/2004(INI)) 

Förslag till resolution 
 
 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 1 
  

Ändra formuleringen ”utkastet till konstitution” till ”konstitutionen” varhelst den 
förekommer i betänkandet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 2 
  

Ändra fotnoterna till slutnoter. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 3 
Strecksats 1 i ingressen 

– med beaktande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa 
(text utgår), 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 4 
Strecksats 2a (ny) i ingressen 

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 5 
Strecksats 2b (ny) i ingressen 

– med beaktande av förklaringen från Europeiska rådets möte i Laeken, 

fotnot: Europeiska rådets möte i Laeken, Laekenförklaringen om unionens framtid, SN 
273/01, 15 december 2001. 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton, 

Ändringsförslag 6 
Strecksats 4a (ny) i ingressen 

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2004 om bättre lagstiftning i 
vilken det uppmanar medlemsstaterna att införa förfaranden som ger de nationella 
parlamenten, och när så är lämpligt, andra lagstiftande parlament och församlingar 
i medlemsstaterna, möjlighet att medverka i lagstiftningsförfarandet, 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 7 
Strecksats 5 i ingressen, fotnoten 

Lägg i fotnoten till hänvisningar till alla resolutioner som antagits av 
Europaparlamentet på basis av betänkanden från utskottet för konstitutionella frågor: 
Napolitano (regionala myndigheters roll), Napolitano (nationella parlament), 
Lamassoure (avgränsning av befogenheter), Bourlanges (rangordning av lagar och 
föreskrifter) och Carnero González (Europeiska unionen som juridisk person) 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 8 
Skäl A 

A. Europeiska unionens historiska roll har varit att skapa ett gemensamt projekt som 
bygger på rättvisa, fred och demokrati på tvärs över nations- och 
generationsgränserna, ett projekt som kombinerar modern kultur med ekonomisk 
frihet och ett värdesystem som utgår från människans upphöjda värdighet. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 9 
Skäl A 

A. Europeiska unionen har, under sin historias gång, spelat en viktig roll i arbetet för att 
skapa ett ständigt växande område av frihet, fred, välfärd, rättvisa och säkerhet. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 10 
Skäl A 

A. Europeiska unionen har, under sin historias gång, lyckats skapa ett ständigt växande 
område av demokrati, frihet, fred, välfärd, rättvisa och säkerhet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 11 
Skäl B 

B. Utkastet till en konstitution för Europa är ett viktigt steg för att möta denna utmaning 
eftersom  
− det skapar en institutionell arkitektur som möjliggör större politisk och rättslig 

integrering, 
 

− det erbjuder ett pålitligare och stabilare system för beslutsfattande, 
 

− det främjat social och territoriell sammanhållning, 
 

− det ger stadgan om de grundläggande rättigheterna status som bindande 
rättshandling och bekräftar därmed att EU :s betydelse inte bara som ett 
marknadsområde utan som en värdegemenskap, 
 

− det stärker medborgarskapet och ger ökad legitimitet åt beslut, 
 

− det förverkligar en gränsöverskridande modell för att skapa större rättvisa i de 
mänskliga relationerna och en större balans i relationerna länder emellan. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 12 
Skäl B 

B. Utkastet till en konstitution för Europa stärker dessa framsteg och skapar 
förutsättningar för EU att ta itu med tjugohundratalets stora utmaningar, såsom att 
hantera globaliseringen och definiera en rättvis och demokratisk internationell 
ordning, och att tillräckligt väl kunna uppfylla medborgarnas dagliga 
förväntningar. 



 

AM\546089SV.doc 5/92 PE 347.293v02-00 

 SV 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 13 
Skäl B 

B. Utkastet till en konstitution för Europa ger sken av att stärka dessa framsteg och göra 
dem mer påtagliga för Europas medborgare och omvärlden. 

 Or. fr 

 

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

Ändringsförslag 14 
Skäl B 

B. Utkastet till en konstitution för Europa stärker endast i mycket liten mån dessa 
framsteg utan att för den skull göra dem mer påtagliga för Europas medborgare och 
omvärlden. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 15 
Skäl B 

B. Utkastet till en konstitution för Europa stärker inte bara dessa framsteg utan även 
EU:s kapacitet att agera på ett effektivt sätt såväl inom som utom unionens gränser. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 16 
Skäl B 

(slå samman skäl B och C) 
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B. Utkastet till en konstitution för Europa stärker dessa framsteg och gör dem mer 
påtagliga för Europas medborgare och omvärlden. Den innehåller dessutom viktiga 
reformer som behövs för att man skall kunna bibehålla och utveckla en union med 
25 eller kanske ännu fler medlemsstater. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 17 
Skäl C 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 18 
Skäl C 

C. Utkastet till konstitution kodifierar de befintliga fördragen och skapar ett 
institutionellt system anpassad till denna nya politiska ordning – utvidgningen med 
nya medlemsstater (vidare integrering) och ett större deltagande från medborgarnas 
sida (djupare integration). 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 19 
Skäl C 

C. Utkastet till konstitution är ett avgörande framsteg för att den politiska unionen 
skall kunna fullbordas, bland annat genom viktiga institutionella nyheter som gör 
det möjligt att stärka och demokratisera det utvidgade EU och undvika dess 
förvandling till ett simpelt frihandelsområde. 

 Or. es 
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 20 
Skäl C 

C. Konstitutionen består till stor del av en konstitutionalisering av befintliga och redan 
ratificerade europeiska fördrag, vilka är definitioner av sektoriell politik och därför 
inte hör till en konstitutions ämnesomfång. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 21 
Skäl C 

C. Konstitutionen består till stor del av en kodifiering av befintliga (text utgår) 
europeiska fördrag, men innehåller även viktiga reformer som behövs för att man skall 
kunna bibehålla och utveckla en union med 25, eller kanske ännu fler, medlemsstater 
med de europeiska medborgarnas bästa för ögonen. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling 

Ändringsförslag 22 
Skäl C 

C. Konstitutionen består till stor del av en kodifiering av befintliga och redan ratificerade 
europeiska fördrag, men innehåller även de institutionella reformer som behövs för att 
man skall kunna bibehålla och utveckla en union med 25, eller kanske ännu fler, 
medlemsstater med de europeiska medborgarnas bästa för ögonen. 

Motivering: Reformerna är av central betydelse för att handlingsförmågan skall kunna 
bibehållas. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 23 
Skäl C 

C. Konstitutionen består till stor del av en kodifiering av befintliga och redan ratificerade 
europeiska fördrag, men innehåller även flera institutionella reformer som behövs för 
att man skall kunna bibehålla och utveckla en union med 25 och potentiellt ännu fler 
medlemsstater med de europeiska medborgarnas bästa för ögonen. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 24 
Skäl Ca (nytt) 

Ca. Vissa bestämmelser i konstitutionsutkastet medför ett antal institutionella 
förändringar, vars negativa och positiva konsekvenser i fråga om 
gemenskapsinstitutionernas beslutsfattande och verksamhet bör analyseras. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 25 
Skäl D 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 26 
Skäl D 

utgår 

 Or. nl 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 27 
Skäl D 

D. Utkastet till konstitution är idag verklighet tack vare det lyckade arbetet i det konvent 
som utarbetade texten genom en demokratisk, representativ och öppen metod som 
visade sig alltigenom effektiv, byggde på aktivt deltagande från medlemmarna som 
var ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av de nationella parlamenten, 
regeringsmedlemmar eller företrädare för kommissionen, och dessutom hela tiden 
tog hänsyn till unionsmedborgarnas bidrag via deras representativa myndigheter 
och organ. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 28 
Skäl D 

D. Utkastet till konstitution har dragit nytta av det förberedande arbete som bedrivits av 
Europaparlamentet under cirka 20 år från och med de första direkta valen och senare 
av Europeiska konventet, sammansatt av ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter 
av de nationella parlamenten, regeringsföreträdare och Europeiska kommissionen. 
Representanter för medlemsstaterna och medborgarna har därför spelat en 
avgörande roll vid utkastets tillkomst.  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 29 
Skäl D 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 30 
Skäl D 

D. Utkastet till konstitution skulle inte ha varit möjligt utan det förberedande arbete som 
bedrivits av Europaparlamentet under cirka 20 år från och med de första direkta valen 
och senare av Europeiska konventet som, utöver företrädare som valts ut bland 
ledamöterna av Europaparlamentet, även bestod av företrädare för de nationella 
parlamenten och företrädare för stats- och regeringscheferna och 
Europeiska kommissionen samt, i egenskap av observatörer, företrädare för 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, 
arbetsmarknadens parter och Europeiska ombudsmannen. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 31 
Skäl D 

D. Utkastet till konstitution skulle inte ha varit möjligt utan det förberedande arbete som 
bedrivits av Europaparlamentet under cirka 20 år från och med de första direkta valen 
och senare av Europeiska konventet, sammansatt av ledamöter av Europaparlamentet, 
ledamöter av de nationella parlamenten, regeringsföreträdare, regionala företrädare 
och företrädare för icke-statliga organisationer och Europeiska kommissionen. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 32 
Skäl D 

D. Utkastet till konstitution skulle inte ha varit möjligt utan det förberedande arbete som 
bedrivits av Europaparlamentet under cirka 20 år från och med de första direkta valen 
och senare av Europeiska konventet, sammansatt av ledamöter av Europaparlamentet, 
ledamöter av de nationella parlamenten, regeringsföreträdare och Europeiska 
kommissionen, men det hade varit att föredra om texten hade utarbetats av 
medlemmarna i en konstituerande församling som valts av unionsmedborgarna. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 33 
Skäl E 

utgår 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 34 
Skäl E 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 35 
Skäl E 

E. Denna representativa bas förstärktes, under konventets arbete, av en öppen, kritisk 
och pluralistisk debatt om ett samstämmigt förslag som i stort sett lämnades 
oförändrat av regeringskonferensen. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 36 
Skäl E 

E. Utkastet till konstitution skulle inte ha varit möjligt utan kraftig politisk impuls från 
Europaparlamentet och dess förberedande arbete, som pågått ständigt sedan man 
konstaterat Nicefördragets brister och börjat planera inför utvidgningen. 

 Or. es 
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Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 37 
Skäl E 

E. Den arbetsmetod som infördes i Europeiska konventet, som skapades som ett organ 
utan något som helst mandat att arbeta med konstitutionen, stred mot de 
demokratiska principerna. 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 38 
Skäl E 

E. Genom konventet om Europas framtid, som byggde på ett förslag från 
Europaparlamentet och som i hög grad utmärks av legitimitet till följd av att det till 
övervägande del är sammansatt av direktvalda företrädare för unionsmedborgarna, 
kunde konstitutionen utarbetas i ett offentligt och pluralistiskt politiskt förfarande. 
(text utgår) 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 39 
Skäl E 

E. Genom konventets arbetsmetod, som byggde på ett förslag från Europaparlamentet, 
kunde konstitutionstexten utarbetas i ett öppet, insynsvänligt och pluralistiskt politiskt 
förfarande. Metoden visade sig effektiv (text utgår). 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 40 
Skäl E 

E. Genom konventets arbetsmetod, som byggde på ett förslag från Europaparlamentet, 
kunde konstitutionstexten utarbetas i ett öppet, insynsvänligt och pluralistiskt politiskt 
förfarande. Metoden visade sig effektiv eftersom man under den påföljande 
regeringskonferensen till stora delar godkände konventets utkast. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 41 
Skäl E 

E. Genom konventets arbetsmetod, som byggde på ett förslag från Europaparlamentet, 
kunde konstitutionstexten utarbetas i ett öppet, insynsvänligt och övervägande 
pluralistiskt politiskt förfarande. Metoden visade sig effektiv eftersom man under den 
påföljande regeringskonferensen lämnade själva kärnan i konventets utkast 
oförändrad. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jacek Protasiewicz 

Ändringsförslag 42 
Skäl F 

utgår 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 43 
Skäl F 

utgår 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 44 
Skäl F 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 45 
Skäl F 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sérgio Sousa Pinto 

Ändringsförslag 46 
Skäl F 

utgår 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 47 
Skäl F 

utgår 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 48 
Skäl F 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 49 
Skäl F 

F. Styrkan i den text som utarbetats av konventet och den konsensus om texten som 
konventet uppnått, tillsammans med Europaparlamentets beslutsamhet, de 
nationella parlamenten och en stor majoritet av regeringarna inom unionen jämte 
påtryckningar från den allmänna opinionen, tvingade regeringskonferensen att 
övervinna misslyckandet vid toppmötet i Bryssel i december 2003 och den 
18 juni 2004 godkänna utkastet till konstitution. Men händelserna har visat vilka 
enorma nackdelar regeringskonferensens arbetsmetod har jämfört med konventets. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 50 
Skäl F 

F. Till stora delar övertog regeringskonferensen förslaget från konventet om Europas 
framtid. 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 51 
Skäl F 

F. I vissa fall kom regeringskonferensen dock fram till ändringar av utkastet, vilka inte 
alla kan betraktas som lämpliga (text utgår). 
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 Or. de 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 52 
Skäl F 

F. Regeringskonferensen respekterade emellertid inte den överväldigande samsynen i 
konventet, i vilket även dess företrädare deltog, utan gjorde ändringar i utkastet till 
konstitution, vilka negativt påverkar den institutionella balansen till förmån för 
regeringarna. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 53 
Skäl F 

F. I vissa fall kom regeringskonferensen dock fram till ändringar av utkastet på viktiga 
politikområden och i beslutsfrågor, vilka innebär ett steg tillbaka i jämförelse med 
det konstitutionsutkast som konventet antog med konsensus, till exempel den ökade 
komplexiteten kring uppnåendet av kvalificerad majoritet i rådet. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 54 
Skäl F 

F. (text utgår) Regeringskonferensen kom dock fram till ändringar av utkastet, vilka 
försämrar texten inte minst genom den ökade komplexiteten kring uppnåendet av 
kvalificerad majoritet i rådet. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 55 
Skäl Fa (nytt) 

Fa. Företrädarna för de nationella regeringarna förhindrade i konventet vissa framsteg 
som redan verkade vara inom räckhåll. Att presidiet tillsattes av stats- och 
regeringscheferna i stället för att väljas av konventet, att presidiet fick en alltför 
stark ställning och att regeringsföreträdarna förde hemliga förhandlingar och 
ständigt hotade med veton ledde gång på gång till resultat som gick emot den 
verkliga majoriteten och till blockering av reformer.  

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 56 
Skäl G 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 57 
Skäl G 

G. Det faktum att samtliga nationella regeringar i Europeiska unionen godkänt utkastet 
till konstitution visar att alla medlemsstaternas folkvalda regeringar anser att denna 
kompromiss utgör den grund på vilken de önskar bygga sitt gemensamma arbete i 
framtiden, förutsatt att konstitutionen ratificeras antingen direkt av medborgarna i 
de medlemsstater där man kommer att hålla folkomröstningar eller av 
medborgarnas företrädare. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 58 
Skäl G 

G. Det faktum att samtliga nationella regeringar i Europeiska unionen godkänt utkastet 
till konstitution visar att alla medlemsstaternas folkvalda regeringar anser att denna 
kompromiss utgör den grund på vilken de önskar bygga sitt gemensamma arbete i 
framtiden, vilket kräver maximalt politiskt engagemang av var och en av dem för att 
texten skall kunna ratificeras före den 1 november 2006. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 59 
Skäl Ga (nytt) 

Ga. Ett av de tyngsta ingreppen i konventets åsiktsbildning från regeringarnas sida 
visade sig vara att mandatet från toppmötet i Thessaloniki delvis drogs tillbaka, 
vilket ledde till att konstitutionens del III måste antas i den lydelse som fanns i 
presidiets förslag, trots att en solid majoritet i konventet krävt djupgående 
ändringar. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 60 
Skäl H 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 61 
Skäl H 

utgår 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 62 
Skäl H 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 63 
Skäl H 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 64 
Skäl H 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 65 
Skäl H 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 66 
Skäl H 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 67 
Skäl H 

H. För att undvika otillbörlig kritik bör det bör direkt slås fast att utkastet till 
konstitution inte leder till att en centraliserad superstat skapas, inte försvagar den 
sociala dimensionen i Europeiska unionen utan stärker den, och inte bortser från 
Europas historiska och andliga rötter genom att hänvisa till dess kulturella, 
religiösa och humanistiska arv. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 68 
Skäl H 

H. Projektet är i verkligheten fast förankrat i ett deltagande från såväl medlemsstaternas 
sida (genom sina demokratiskt valda regeringar) som medborgarnas sida: skapandet 
av konventet, rådets godkännande, parlamentets godkännande, ratifiering av 
medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i deras respektive grundlagar. 

 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Jacek Protasiewicz 

Ändringsförslag 69 
Punkt H 

H. (text utgår) Konstitutionen: 
a) (text utgår) kommer inte att leda till att det skapas en centraliserad ”superstat”, 
b) (text utgår) försvagar inte unionens sociala dimension – utan tvärtom stärker den, 



 

AM\546089SV.doc 21/92 PE 347.293v02-00 

 SV 

c) beaktar Europas historiska och andliga rötter genom hänvisningar till det kulturella, 
religiösa och humanistiska arvet. 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 70 
Skäl H 

H. Utkastet till konstitution har i den offentliga debatten utsatts för en del kritik som inte 
speglar det egentliga innehållet eller den rättsliga innebörden av dess bestämmelser.  

 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 71 
Skäl H, inledningen 

H. Utkastet till konstitution har utsatts för en del kritik i den offentliga debatten fastän 
det fastslagits att konstitutionen: 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 72 
Skäl H 

H. En del av den kritik som riktats mot konstitutionen måste tillbakavisas eftersom 
denna  

 
a) stärker såväl de nationella parlamentens som de lokala och regionala 
myndigheternas kontroll över lagstiftningsprocessen, och utgör därför inte ett första 
steg i bildandet av en centraliserad ”superstat”, 
 
b) erkänner och stärker den medverkande roll som arbetsmarknadens parter och det 
organiserade civila samhället har att spela, stadfäster sociala rättigheter bland de 
grundläggande rättigheterna, slår fast att jämställdheten mellan könen är ett värde av 
betydelse för unionen, inför social marknadsekonomi och full sysselsättning bland 
unionens mål, introducerar en rättslig grund för tjänster i allmänhetens intresse samt 
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räknar in socialpolitik bland de behörighetsområden som skall delas mellan unionen 
och medlemsstaterna, och försvagar därför inte unionens sociala dimension – utan 
tvärtom stärker den, 
 
c) låter sig inspireras av Europas kulturella, religiösa och humanistisk arv och 
bekänner sig därmed till Europas historiska och andliga rötter utan förbehåll. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Riccardo Ventre 

Ändringsförslag 73 
Skäl H, led a 

a) inte kommer att leda till att det skapas en centraliserad ”superstat”, vilket även 
bekräftas av det faktum att den stärker subsidiaritetsprincipen, 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Jacek Protasiewicz 

Ändringsförslag 74 
Skäl H, led c 

utgår 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Sérgio Sousa Pinto 

Ändringsförslag 75 
Skäl I 

utgår 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 76 
Skäl I 

utgår  

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 77 
Skäl I 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 78 
Skäl I 

utgår 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 79 
Skäl I 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 80 
Skäl I 

utgår 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 81 
Skäl I 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 82 
Skäl I 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 83 
Skäl I 

I. När konstitutionen för Europa väl trätt i kraft bör den tillämpas och utvecklas 
ambitiöst, och, när det är dags, ses över (och för detta kommer Europaparlamentet att 
använda sig av den initiativrätt som det ges i själva den konstitutionella texten) för att 
förbättras, särskilt i fråga om: 

 
a) maximalt antal områden på vilka omröstningar med kvalificerad majoritet och 
lagstiftningsförfaranden tillämpas (och i det sistnämnda fallet kan man även 
inbegripa antagande av en flerårig ekonomisk ram och unionens egna medel), 

 
b) definition av en verklig ekonomisk ledning för unionen (till exempel när det gäller 
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kompatibiliteten mellan Europeiska centralbankens funktioner och målen för hållbar 
utveckling och skapande av kvalitetsmässigt goda arbetstillfällen samt verklig 
medverkan från Europaparlamentets sida då riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken dras upp) och planering av ett verkligt socialt och sysselsättningsinriktat 
Europa som befäster och utvecklar den välfärd - främst de offentliga tjänsterna - som 
kännetecknar vår levnadsmodell, 

 
c) förstärkning av de rättigheter som hör samman med unionsmedborgarskapet och 
utvidgning av detta till att omfatta tredjelandsmedborgare som är lagligt, stabilt och 
varaktigt bosatta i unionen, 

 
d) genomförande av demokratisk likvärdighet inom EU-institutionerna, 
 
e) ett förenklat och mer effektivt system för framtida reformer som även innebär att 
Europaparlamentet skall godkänna reformerna. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 84 
Skäl I 

I. Det är beklagligt att regeringskonferensen (text utgår) inte ville ta med följande i 
konstitutionen: 

 
a) ett större antal områden på vilka kvalificerad majoritet skall tillämpas vid 
omröstningar, 

 
b) ett enklare sätt att beräkna kvalificerad majoritet, 

 
c) en demokratisk och flexibel metod för att ändra konstitutionen som utesluter 
enskilda medlemsstaters blockadmöjligheter och inbegriper ratificering i 
Europaparlamentet, 

 
d) inrättandet av en (text utgår) rådskonstellation för rättsliga frågor som en central 
beståndsdel i en demokratisk reform i riktning mot maktdelning och offentlighet i 
lagstiftningen, 
 
da) en lösning av motsättningen mellan målet i konstitutionens del I att uppnå full 
sysselsättning och kravet i del III på att enbart nå en hög sysselsättningsgrad, 
 
db) ett övertagande av de s.k. passerellerna, som skulle möjliggöra en övergång från 
extraordinarie till ordinarie lagstiftning och från enhällighet till kvalificerad 
majoritet, såsom de föreslogs i konventet. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 85 
Skäl I 

I. Dessvärre lyckades det inte regeringskonferensen att nå enighet om: 
 

a) ett större antal områden på vilka kvalificerad majoritet skall tillämpas vid 
omröstningar, 

 
b) ett enklare sätt att beräkna kvalificerad majoritet, 

 
c) en bestämmelse som skulle möjliggöra framtida översyner av konstitutionen genom 
ett effektivare och enklare förfarande, 

 
(text utgår) 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Jacek Protasiewicz 

Ändringsförslag 86 
Skäl I, inledningen 

I. (text utgår) Regeringskonferensen lyckades i sin slutliga kompromiss inte (text utgår) 
inbegripa en överenskommelse om: 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 87 
Skäl I, led a 

a) ett mycket brett tillämpningsområde för den kvalificerade majoriteten i enlighet med 
konventets förslag, 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 88 
Skäl I, led b 

b) ett enklare och effektivare sätt att beräkna kvalificerad majoritet, 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 89 
Skäl Ia (nytt) 

Ia. Det är beklagligt och förvånansvärt att utkastet till konstitution förnekar sanningen 
genom att bortse från kristendomens bidrag till Europas historiska arv. 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 90 
Skäl I, led da (nytt) 

da) en anpassning av del III i det konstitutionella fördraget till del I i det 
konstitutionella fördraget när det gäller mål och principer, 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Ändringsförslag 91 
Skäl I, led da (nytt) 

da) en utvidgning av den mekanism för tidig varning som inbegriper de nationella 
parlamenten till att omfatta även andra lagstiftande församlingar i 
medlemsstaterna, 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Ändringsförslag 92 
Skäl I, led db (nytt) 

db) ett erkännande av samtliga språk som har officiell status inom en medlemsstats 
territorium, eller inom en del av detta, som officiella EU-språk i enlighet med 
grundlagen för medlemsstaten i fråga, 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Ändringsförslag 93 
Skäl Ia (nytt) 

Ia. Det är beklagligt att utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för 
Europa innebär att befogenheter överförs till de större medlemsstaterna. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Ändringsförslag 94 
Skäl Ib (nytt) 

Ib. Genom Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa avskaffas den 
nuvarande Europeiska unionen och en ny union upprättas i dess ställe. 
Avskaffandet av den gamla unionen kan endast ske på grundlag av ett enhälligt 
beslut. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Ändringsförslag 95 
Skäl Ic (nytt) 

Ic. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa anger inte någon 
användbar modell för multinationell demokrati.  

 Or. en 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 96 
Skäl Ia (nytt) 

Ia. Det är beklagligt att det inte var möjligt att ta med följande i det konstitutionella 
fördraget: 

a) Att uttryckligen förbjuda anfallskrig och avstå från alla militära ingripanden 
genom Europeiska unionen eller någon av unionens medlemsstater, 

b) att inrikta Europeiska unionens säkerhetspolitik på nedrustning och strukturell 
omöjlighet att anfalla. 

c) att inrätta en europeisk nedrustningsbyrå, 

d) att införa en omfattande parlamentarisk kontroll av unionens utrikesverksamhet 
genom Europaparlamentet, 

e) att ge domstolen fullständig rättslig kontroll även över den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Francesco Enrico Speroni 

Ändringsförslag 97 
Skäl Ia (nytt), led a (nytt) 

Ia. Det är oacceptabelt att 

a) kommissionen bibehåller sin exklusiva initiativrätt medan parlamentet, den enda 
institution vars sammansättning bestäms av Europas medborgare genom direkta 
val, förvägras initiativrätt i lagstiftningsfrågor, 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Francesco Enrico Speroni 

Ändringsförslag 98 
Skäl Ia (nytt), led b (nytt) 

Ia. b) det finns ingen bestämmelse om möjligheten att tillgripa folkomröstningar, 
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oavsett om syftet är att föreslå, återkalla, rådfråga om eller bekräfta beslut, 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Francesco Enrico Speroni 

Ändringsförslag 99 
Skäl Ia (nytt), led c (nytt) 

Ia. c) subsidiaritetsprincipen urvattnas genom förslaget att göra de nationella 
parlamenten delaktiga genom ett systemet för tidig varning, samtidigt som 
omröstningarna som kräver enhälligt avgörande minskar, och att det därmed blir 
möjligt för unionen att beröva medlemsstaterna deras självbestämmanderätt och 
inkräkta på deras lagstiftande befogenheter. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 100 
Punkt -1 (ny) 

-1. Europaparlamentet bedömer att det konstitutionella fördraget utgör en milstolpe av 
utomordentligt stor betydelse i den europeiska integrationsprocessen och välkomnar 
att denna milstolpe förberetts inte enbart av en regeringskonferens, utan framför 
allt av ett konvent som sammanträtt offentligt och med bred medverkan från 
civilsamhällets sida. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 101 
Punkt -1a (ny) 

-1a. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionens nyetablering genom detta 
konstitutionella fördrag innebär att den europeiska integrationen placeras på en 
grundval som har en framtid. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde 

Ändringsförslag 102 
Punkterna 1–6 

Den alternativa visionen för demokratierna Europa 
 
MER DEMOKRATI 
I alla EU-länder antas lagar av de folkvalda och alla lagar kan ändras av de folkvalda. De 
folkvalda ansvarar inför väljarna och kan bytas ut vid nästa val. Vi kallar detta demokrati. 
 
Alla EU-länder är demokratier. Kärnan i demokratin är väljarnas rätt att ha sista ordet i 
alla frågor. Vi kan gå till val, få till stånd ett ny majoritet och därpå en ny lag. 
 
Denna kärna skadas i EU-konstitutionen. Visserligen kommer vi fortfarande gå till val, 
men vi kommer aldrig mer genom våra röster få till stånd nya lagar på de många områden 
där en majoritet i EU ersätter vårt eget folkstyre. 
 
Inom EU har kommissionen, som saknar ett folkligt mandat, ensamrätt att lägga fram 
lagförslag som sedan tjänstemännen och ministrarna i ministerrådet fattar beslut om. 
 
Det direktvalda Europaparlamentet har bara medinflytande över en del av EU:s lagar. 
Detta inflytande motsvarar inte de folkvaldas inflytande i de nationella parlamenten. 
EU-parlamentet vinner mycket mindre inflytande än vad de nationella parlamenten 
förlorar genom den nya konstitutionen. 
 
För väljarna innebär därmed EU-konstitutionen en demokratiförlust. Varför skall vi rösta 
för  
MINDRE DEMOKRATI? 
 
Europa förtjänar bättre än den föreslagna EU-konstitutionen. Därför yrkar jag att 
konstitutionen förkastas. 
 
I dess ställe föreslår jag mer demokrati för Europa : 
 

• Varje land behåller sin egen kommissionsledamot, som det själv utser och håller 
ansvarig. 

• Varje land får en röst, och varje röst ges samma vikt i ministerrådet som i sin tur 
underställs de nationella parlamenten. 

• För att en EU-lag skall godkännas krävs en majoritet på 75 procent. 
• Alla EU-lagar skall också behandlas och antas av de nationella parlamenten. 
• De enskilda nationella parlamenten har vetorätt i ärenden av vital betydelse. Dessa 

ärenden skall därefter behandlas vid nästföljande EU-toppmöte. 
• Europaparlamentet och länder som tillsammans representerar en majoritet av EU :s 

medborgare får vetorätt i samtliga ärenden. Om ett lagförslag blockeras kan de 
nationella parlamenten stifta egna lagar på området i fråga.  

• All lagstiftning är offentlig och skall vara tillgänglig på Internet. Alla förberedande 
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sammanträden och handlingar skall vara öppna såvida inte 75 procent har röstat 
för att ett sammanträde skall hållas bakom stängda dörrar eller en handling inte 
skall offentliggöras. 

 
MINDRE CENTRALISM 
Genom EU-konstitutionen utvidgas de områden där EU kan lagstadga vid sidan om eller i 
stället för medlemsstaterna. Det kommer inte längre finnas några viktiga samhällsfrågor 
som inte faller inom EU:s behörighetsområde. 
 
Majoritetsbeslut införs på en rad nya områden där de nationella parlamenten kan röstas 
ner. 
 
Regeringscheferna får därmed möjlighet att gå längre och åstadkomma ändringar inom 
områden som idag kräver enighet men som i framtiden kan antas genom majoritetsbeslut 
där länder kan röstas ner. 
 
Regeringscheferna får också möjlighet att utvidga EU:s makt till att omfatta nya områden 
utan att be väljarna om lov. 
 
Vi önskar ett EU som står i närmare kontakt med medborgarna. EU-konstitutionen 
åstadkommer det motsatta genom att centralisera ännu mer makt till Bryssel. 
 
Jag yrkar därför att konstitutionen förkastas. 
 
Jag föreslår istället större frihet i medlemsstaterna, inte mer centralism: 
 

• Varje lag ges ett inbyggt förfallodatum efter vilket lagen i fråga upphör att gälla 
såvida den inte ändras eller dess giltighet bekräftas på nytt. 

• De 100 000 sidorna gällande EU-lagstiftning underkastas en sträng granskning för 
att sålla ut alla ärenden som inte är gränsöverskridande och åter hänskjuta tillbaka 
till medlemsstaternas parlament. 

• En genuin närhetsprincip införs enligt vilken de nationella parlamenten antar 
sammanställningen av årets lagar och därefter ger kommissionen rätt att presentera 
lagförslag. 

• Alla EU-beslut rationaliseras och indelas i två grupper: lagar och 
rekommendationer. Lagar används på områden där medlemsstaterna själva inte kan 
lagstifta på ett effektivt sätt. Rekommendationer används på alla andra områden. 

• Domstolen nöjer sig med att döma i konkreta tvister och avhåller sig från att skapa 
mer integration.  

 
INGEN NY STORMAKT 
Genom EU-grundlagen blir EU en så kallad ”juridisk person” som representerar 
medlemsstaterna gentemot resten av världen och upplöser därmed medlemsstaterna som 
självständiga stater. 
 
Varje beslut som fattas på EU-nivå får företräde framför medlemsstaternas egna, 
demokratiskt framröstade lagar. Till och med våra grundlagar får ge vika om de inte kan 
förenas med beslut från Bryssel. 
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Denna centralistiska förbundsstatsprincip stadfästs nu genom artikel 6 i den nya 
konstitutionen, och medlemsstaterna är därmed förpliktade att framlägga alla tvister inför 
EG-domstolen. 
EU får sitt eget utrikesministerium och en gemensam militär och polis. En gemensam 
president och en gemensam utrikesminister skall tillsammans med en gemensam 
regeringschef – kommissionens ordförande – representera oss i våra relationer med 
världens övriga länder. 
 
På gott och ont blir de 25 medlemsstaterna delstater som i USA, men med mindre frihet än 
Amerikas delstater att själva stifta egna lagar. Också av detta skäl yrkar jag att 
konstitutionen förkastas. 
 
Jag föreslår istället ett samarbete mellan självständiga och fria nationer. Världen behöver 
ingen ny stormakt. 
 

• EU-samarbetet skall inte grundas på en konstitution men på ett avtal mellan 
självständiga länder, ett fördrag som varje enskilt land har rätt att träda ur med två 
års varsel. 

• EG-domstolen och EU-myndigheterna skall respektera medlemsstaternas egna 
grundlagar såsom dessa tolkas av högsta domstolen och författningsdomstolen i 
respektive land. 

• EU:s gemensamma utrikespolitik får inte utgöra ett hinder för medlemsstaterna 
självständiga internationella agerande. 

• Militära angelägenheter skall hållas åtskilda från det civila samarbetet inom EU. 
• Posten som EU-president avskaffas till förmån för ett praktiskt orienterat 

ordförandeskap som roterar mellan medlemsstaterna.  
 
RENT HUS I EU 
Vi har fortfarande en budget som dras med ett bortfall genom bedrägerier på bortåt 
10 procent av de skatter som vi betalar till Bryssel. 
 
Vi har fortfarande ett EU där varken ombudsmannen, revisionsrätten eller 
Europaparlamentets budgetkontrollutskott har möjlighet att kontrollera hur EU:s medel 
används. 
 
Vi har en fiskepolitik som skadar på fisken och fiskarna, och en jordbrukspolitik som är för 
dyr för konsumenterna och skattebetalarna utan att den gynnar jordbrukarna. 
 
Vi har strukturfonder vars anslag förslösas. 
 
Också av denna anledning yrkar jag att författningen förkastas. 
 
Jag föreslår att man gör rent hus i EU innan man ger det mer att säga till om. 
 
EN RÄTTVIS FOLKOMRÖSTNING 

• Utkastet till fördrag görs till föremål för folkomröstningar i alla länder samtidigt så 
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att EU:s medborgare får det sista ordet när det gäller att fastställa de spelregler som 
skall gälla för vårt samarbete. 

 
• Folkomröstningarna skall vara fria och rättvisa och de offentliga resurser som 

tilldelas kampanjarbetet i varje land skall fördelas jämt mellan ja- och nejsidan. 
 
Om konstitutionens röstas ned i ett land skall ett nytt och mer representativt konvent samlas 
som kan utarbeta förslag till mer demokratiska spelregler som förenar istället för splittrar 
Europas folk, såsom EU-konstitutionen gör. 

 

 Or. da 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 103 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att den konstitution för Europa som 
regeringskonferensen godkänt på grundval av konventets utkast är ett oerhört 
viktigt steg i den europeiska integrationsprocessen och utgör en historisk 
kompromiss, som när texten väl trätt i kraft kommer att medföra direkta fördelar för 
unionsmedborgarna, underlätta och demokratisera unionens arbete på dess 
ansvarsområden och i dessa uppgifter involvera alla institutioner och 
medlemsstater, från deras regeringar och nationella parlament till deras lokala och 
regionala myndigheter. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 104 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att utkastet till fördrag är kulminationen av en trend, 
redan tydlig i föregående fördrag, mot närmare politisk integrering och ett 
stärkande av demokratin i Europas offentliga rum, och att det är i denna öppna och 
kritiska form som författningen lanseras, både som ett regelverk och som en 
process. 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 105 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (text utgår) innebär en avsevärd förbättring av de befintliga fördragen och 
kommer att medföra påtagliga fördelar för de europeiska medborgarna, för 
Europaparlamentet som deras demokratiska företrädare och för unionens institutioner 
(text utgår). 

 Or. de 

 

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

Ändringsförslag 106 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet erkänner att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa generellt sett utgör en (text utgår) kompromiss som innebär vissa 
förbättringar jämfört med de befintliga fördragen (text utgår). 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 107 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (text utgår) utgör en bra kompromiss och en avsevärd förbättring av de 
befintliga fördragen och kommer att medföra uppenbara fördelar för de europeiska 
medborgarna och det civila samhället i stort, för Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten som deras demokratiska företrädare (text utgår), (text utgår) för 
medlemsstaterna, deras regioner och lokala myndigheter samt för EU:s institutioner, 
och således för (text utgår) unionen som helhet. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 108 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (text utgår) utgör en bra kompromiss som innebär en avsevärd förbättring av 
de befintliga fördragen och kommer att medföra påtagliga fördelar för de europeiska 
medborgarna, för Europaparlamentet som deras demokratiska företrädare och för 
unionens institutioner, men även för medlemsstaterna, deras regioner och lokala 
myndigheter och således för Europeiska unionen som helhet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sérgio Sousa Pinto 

Ändringsförslag 109 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (text utgår) utgör en bra kompromiss som innebär en avsevärd förbättring av 
de befintliga fördragen och kommer att medföra påtagliga fördelar för de europeiska 
medborgarna, för Europaparlamentet som deras demokratiska företrädare och för 
unionens institutioner, men även för medlemsstaterna, deras regioner och lokala 
myndigheter och således för Europeiska unionen som helhet. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 110 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa generellt sett utgör en bra kompromiss som innebär en avsevärd förbättring i 
förhållande till de befintliga fördragen och kommer att medföra påtagliga fördelar för 
de europeiska medborgarna, för Europaparlamentet som deras demokratiska 
företrädare och för unionens institutioner, men även för medlemsstaterna, deras 
regioner och lokala myndigheter och således för Europeiska unionen som helhet. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 111 
Punkt 1a (ny) 

1a. Europaparlamentet uttrycker sin fulla respekt och förståelse för de medborgare som 
anser att föreliggande text, såsom resultatet av en kompromiss, i ett eller fler 
hänseenden inte uppfyller deras legitima förväntningar. Parlamentet understryker 
dock att för att göra en helhetsbedömning av konstitutionsfördraget måste dessa 
legitima förväntningar balanseras mot de avsevärda förbättringar för unionen och 
dess medborgare som fördraget innebär. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 112 
Rubrik före punkt 2 

Europeiska unionen: en union av stater och medborgare – en enda juridisk person  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 113 
Rubrik före punkt 2 

En gemenskap i fråga om grundläggande rättigheter och värden 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Reinhard Rack 

Ändringsförslag 114 
Punkt 1a (ny)  

1a. Med tanke på det positiva helhetsresultatet avstår Europaparlamentet på nytt från 
att uttryckligen hänvisa till alla omstridda enskilda resultat. 

 Or. de 



 

PE 347.293v02-00 38/92 AM\546089SV.doc 

SV 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 115 
Rubrik före punkt 2 

Mer tydlighet för Europeiska unionen 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 116 
Rubrik före punkt 2 

Förbättring av definitionen av unionens karaktär och mål 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 117 
Punkt 2 

(Punkt 2 blir punkt 4) 

Större tydlighet kring unionens (text utgår) mål och behörighet 

2. Europaparlamentet anser att utkastet till konstitution skapar ökad tydlighet för 
medborgarna kring unionens (text utgår) mål samt kring dess behörighet i förhållande 
till medlemsstaterna, av främst följande skäl: 
 
a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av konstitutionen, en enda 
mer läsbar text, i vilken unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
fastställs. 
 
b) Unionens dubbla legitimitet understryks, och det förtydligas att det är en union av 
stater och medborgare. 
 
c) Unionens värden och mål samt de principer som anger riktlinjen för dess verksamhet 
i förhållande till medlemsstaterna, utifrån respekten för varandras olika och tydligt 
definierade befogenheter, definieras på ett tydligt sätt. 
 
d) Distinktionen försvinner mellan begreppen ”Europeiska gemenskapen” och 
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”Europeiska unionen”, som idag överlappar varandra och skapar förvirring, och 
Europeiska unionen kvarstår som en enda rättslig enhet med status som juridisk 
person. 
 
e) De europeiska rättsakterna förenklas och ges tydligare benämningar: europeiska 
lagar och (text utgår) europeiska ramlagar ersätter de otaliga rättsakter som används 
idag (som direktiv, förordning, beslut, rambeslut, m.m.) genom en vokabulär som 
bättre speglar verkligheten. 
 
f) Medlemsstaternas och de lokala och regionala myndigheternas befogenheter 
garanteras. Unionens motto blir ”enhet med mångfald” (text utgår). Medlemsstaternas 
jämlikhet inför konstitutionen stadfästes liksom deras nationella identiteter och 
grundläggande strukturer, politiska såväl som konstitutionella, bland annat regionalt och 
lokalt självstyre. Vidare bekräftas principen om kompetensfördelning (enligt vilken 
unionen endast har de behörigheter som medlemsstaterna gett den). 
Subsidiaritetsprincipen (enligt vilken unionen endast skall agera om syftet med dess 
agerande inte kan uppnås lika effektivt av medlemsstaterna) stärks, medan 
proportionalitetsprincipen (enligt vilken unionen endast skall agera om det är absolut 
nödvändigt för att uppnå de mål som konstitutionen anger) slås fast. 
Medlemsstaternas och de lokala och regionala myndigheternas medverkan i unionens 
beslutssystem fastställs, och unionens mål utvidgas till att omfatta den territoriella 
sammanhållningen. 
 
g) (text utgår) Unionens symboler stadfästes för att stärka medborgarna känsla av 
samhörighet: flaggan med en cirkel bestående av tolv stjärnor mot en blå fond, 
hymnen som hämtats från ”Ode till glädjen” ur Ludwig van Beethovens nionde 
symfoni, mottot ”enhet med mångfald”, euron som gemensam valuta och 
Europadagen som firas inom hela unionen den 9 maj. 

 
h) (text utgår) 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 118 
Punkt 2 

2. Europaparlamentet ser positivt på att utkastet till konstitution skapar ökad tydlighet för 
medborgarna kring unionens karaktär och mål samt kring förhållandet mellan unionen 
och medlemsstaterna: 
 
a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer läsbart 
dokument, i vilket unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
fastställs. 
 
b) Unionens dubbla legitimitet som en union av stater och medborgare poängteras. 
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c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess verksamhet 
och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs och unionens politik inriktas på 
medborgarnas behov. 
 
d) Den förvirring som råder beträffande ”Europeiska gemenskapen” och 
”Europeiska unionen” kommer att upphöra i och med att EU slås samman till en enda 
rättslig enhet (text utgår). 
 
e) EU-instrument och deras terminologi förenklas, och jargongen ersätts av mer 
lättbegripliga termer (t.ex. ersätts termen förordningar av europeiska lagar och direktiv 
av europeiska ramlagar) genom en vokabulär som bättre speglar verkligheten. 
 
f) Tonvikten läggs på ”enhet med mångfald”, skyldigheten att respektera 
medlemsstaternas jämlikhet (text utgår) och deras nationella identiteter – som är 
inlemmade i deras grundläggande strukturer, politiska såväl som konstitutionella, bland 
annat regionalt och lokalt självstyre – och vid principen om kompetensfördelning samt 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (text utgår). 
 
g) Erkännandet av unionens symboler kommer att göra medborgarna mer medvetna om 
unionens institutioner och deras verksamhet. 
 
h) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta sig 
stöd från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en naturkatastrof eller en 
katastrof orsakad av människan. 

 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 119 
Punkt 2, inledningen 

2. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas enskilda rättigheter stärks och 
att värderingar och mål definieras i konstitutionen: 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 120 
Punkt 2, inledningen 

2. Europaparlamentet ser positivt på att utkastet till konstitution definierar unionens 



 

AM\546089SV.doc 41/92 PE 347.293v02-00 

 SV 

syfte på ett tydligare sätt för medborgarna och skapar ökad tydlighet kring dess 
karaktär och mål samt kring förhållandet mellan unionen och medlemsstaterna. 
Parlamentet ser särskilt positivt på följande: 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 121 
Punkt 2, inledningen 

2. Europaparlamentet ser positivt på att utkastet till konstitutionsfördrag skapar ökad 
tydlighet för medborgarna kring unionens karaktär och mål samt kring förhållandet 
mellan unionen och medlemsstaterna: 

 Or. en 

 

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

Ändringsförslag 122 
Punkt 2, inledningen 

2. Europaparlamentet erkänner att utkastet till konstitution skapar viss tydlighet för 
medborgarna kring unionens karaktär och mål samt kring förhållandet mellan unionen 
och medlemsstaterna: 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 123 
Punkt 2, led a 

a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer läsbart 
dokument, i vilket unionens mål, befogenheter, politiska styrmedel och institutioner 
fastställs. 

 Or. nl 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 124 
Punkt 2, led a 

a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer läsbart 
dokument, i vilket unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
fastställs och gemenskapsrättens företräde tydliggörs. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 125 
Punkt 2, led aa (nytt) 

aa) Stadgan om de grundläggande rättigheterna har i egenskap av hörnpelare i det 
gemensamma värdesystemet fullt ut tagits med i konstitutionen och är därmed 
rättsligt bindande. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 126 
Punkt 2, led b 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud 

Ändringsförslag 127 
Punkt 2, led b 

b) Unionens dubbla legitimitet som staternas och medborgarnas union poängteras 
genom efterlevnad av de grundläggande demokratiska regler som baseras på 
godkännande av principen om majoritetsomröstning. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Riccardo Ventre 

Ändringsförslag 128 
Punkt 2, led b 

b) Unionens (text utgår) legitimitet som en union av medborgare, lokala och regionala 
samhällen och stater (text utgår) poängteras. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 129 
Punkt 2, led b 

b) Genom att unionens dubbla legitimitet som en union av stater och medborgare 
erkänns förankras unionen som suverän instans för den europeiska integrationen. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 130 
Punkt 2, led ba (nytt) 

ba) Enskildas tillgång till unionens domstol inom ramen för gemenskapsrätten utvidgas. 

 Or. de 

 

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

Ändringsförslag 131 
Punkt 2, led c 

c) Unionens värden och (text utgår) principer som ligger till grund för dess verksamhet 
och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs (text utgår). 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 132 
Punkt 2, led c 

c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess verksamhet 
och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs i mycket progressiva termer som 
är anpassade efter de nya sociala förhållandena och unionens politik inriktas på 
medborgarnas behov. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 133 
Punkt 2, led c 

c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess verksamhet 
och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs, utan att varken 
medlemsstaternas grundläggande självbestämmanderätt åsidosätts eller Europas 
historiska och andliga rötter förglöms, och unionens politik inriktas på medborgarnas 
behov. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 134 
Punkt 2, led c 

c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess verksamhet 
och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs och inriktar unionens politik 
(text utgår) på framsteg och på medborgarnas välstånd. 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 135 
Punkt 2, led d 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 136 
Punkt 2, led d 

d) ”Europeiska gemenskapen” och ”Europeiska unionen”, som idag överlappar varandra 
och skapar förvirring, slås samman till en enda enhet och Europeiska unionen 
tilldelas ställning som egen juridisk person. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 137 
Punkt 2, led d 

d) ”Europeiska gemenskapen” och ”Europeiska unionen”, som idag överlappar varandra 
och skapar förvirring, slås samman till en enda rättslig enhet och struktur, även om 
gemenskapsmetoden inte tillämpas på alla beslut. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 138 
Punkt 2, led e 

e) En ny kompetensfördelning mellan medlemsstaterna och unionen och en mer 
effektiv beslutsprocess som erbjuder större insyn åtföljs av att rättsinstrumenten, 
och deras bindande karaktär, förtydligas (t.ex. ersätts termen förordningar av 
europeiska lagar och direktiv av europeiska ramlagar) (text utgår). 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 139 
Punkt 2, led e 

e) EU-instrument och deras terminologi förenklas så att de blir begripligare för vanliga 
människor. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 140 
Punkt 2, led e 

e) EU-instrument och deras terminologi förenklas, och jargongen ersätts av mer 
lättbegripliga termer (text utgår) genom en vokabulär som bättre speglar verkligheten. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 141 
Punkt 2, led f 

utgår  

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 142 
Punkt 2, led f 

utgår 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 143 
Punkt 2, led f 

f) Alla de faktorer upprätthålls som utgör garantier för att unionen aldrig kommer att 
bli en centraliserad och enväldig ”superstat”, och bland vilka ingår respekten för 
 
– den grundläggande jämlikhet som råder mellan medlemsstaternas inom unionen 
och i beslutsfattandet,  
 
– de identiteter som stadfästs genom medlemsstaternas politiska och konstitutionella 
strukturer, inbegripet de strukturer som rör regionalt självstyre,  
 
– principen om kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de 
behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritetsprincipen (enligt vilken 
unionen endast skall agera i frågor där den inte har exklusiv befogenhet om det 
aktuella syftet inte bättre kan uppnås genom agerande på lägre nivå av 
medlemsstaterna eller av myndigheter på regional eller lokal nivå) samt 
proportionalitetsprincipen (enligt vilken formen för och innehållet i unionens 
åtgärder inte får gå utöver vad som krävs för att uppnå de specifika mål som anges i 
fördraget). 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 144 
Punkt 2, led f 

f) I definitionen av medlemsstaternas respektive unionens befogenheter slås det fast 
att i konkurrensen mellan de olika centra för beslutsfattande skall proportionalitets- 
och subsidiaritetsprinciperna gälla. Därmed säkras den ”enhet med mångfald” som 
skall råda mellan Europas länder och folk. Samtidigt, i den mån den ger ökad 
rättslig tyngd åt det politiska beslutsfattandet främjar konstitutionen jämlika 
relationer mellan medlemsstaterna. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 145 
Punkt 2, led f 

f) En stark tonvikt läggs vid den decentralisering som kommer till uttryck genom 
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formuleringen ”enhet med mångfald”, vid skyldigheten att respektera 
medlemsstaternas jämlikhet inför konstitutionen och deras nationella identiteter, 
inbegripet deras interna konstitutionella strukturer, den kompetensfördelning 
varigenom medlemsstaterna överlåter åt unionen vissa behörigheter, vid 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt vid den centrala roll 
medlemsstaterna har att spela i unionens beslutssystem (text utgår). 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 146 
Punkt 2, led f 

f) Tonvikten vid ”enhet med mångfald”, skyldigheten att respektera medlemsstaternas 
jämlikhet inför konstitutionen och deras nationella identiteter – som är inlemmade i 
deras grundläggande strukturer, politiska såväl som konstitutionella, bland annat 
regionalt och lokalt självstyre – principen om kompetensfördelning (enligt vilken 
unionen endast har de behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt medlemsstaternas medverkan i unionens 
beslutssystem, särskilt deras centrala roll vid ändringar av konstitutionen med 
behörighetsförskjutningar till förmån för unionen, utgör garantier för att unionen 
aldrig kommer att bli en centraliserad och enväldig ”superstat”. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud 

Ändringsförslag 147 
Punkt 2, led f 

f) Tonvikten vid ”enhet med mångfald”, skyldigheten att respektera medlemsstaternas 
jämlikhet inför konstitutionen och deras nationella identiteter – som är inlemmade i 
deras grundläggande strukturer, politiska såväl som konstitutionella, bland annat 
regionalt och lokalt självstyre – principen om kompetensfördelning (enligt vilken 
unionen endast har de behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt medlemsstaternas medverkan i unionens 
beslutssystem utgör garantier för korrekt likvärdighet för och genomförande av de 
rättsregler som erkänts och godkänts gemensamt. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 148 
Punkt 2, led f 

f) Den erbjuder garantier för att unionen aldrig kommer att bli en centraliserad och 
enväldig ”superstat” genom att lägga tonvikt vid ”enhet med mångfald” och 
skyldigheten att respektera medlemsstaternas (text utgår), liksom genom principen om 
kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de behörigheter som 
medlemsstaterna gett den), subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt 
medlemsstaternas medverkan i unionens beslutssystem (text utgår). 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 149 
Punkt 2, led f 

f) Tonvikten vid ”enhet med mångfald”, skyldigheten att respektera medlemsstaternas 
jämlikhet inför konstitutionen och deras nationella identiteter – som är inlemmade i 
deras grundläggande strukturer, politiska såväl som konstitutionella, bland annat 
regionalt och lokalt självstyre – principen om kompetensfördelning (enligt vilken 
unionen endast har de behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt medlemsstaternas medverkan i unionens 
beslutssystem utgör garantier för att unionen aldrig kommer att bli en centraliserad 
och enväldig ”superstat”, utan att den kommer att gå i federal riktning och binda 
samman verkligheten i medlemsstaterna och deras politiska struktur med 
förekomsten av ett europeiskt intresse och medborgarskap. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 150 
Punkt 2, led g 

utgår 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 151 
Punkt 2, led g 

g) Att unionens symboler förs in i konstitutionen kommer att göra medborgarna mer 
medvetna om unionens institutioner och deras verksamhet. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 152 
Punkt 2, led g 

g) Erkännandet av unionens symboler kommer att skapa större medvetenhet om 
unionens institutioner och deras verksamhet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 153 
Punkt 2, led h 

h) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna (som eventuellt även bör kunna 
åberopas vid militära angrepp mot en eller fler medlemsstater och för att skydda 
medlemsstaters territoriella integritet) gör att medborgarna kan förvänta sig stöd från 
alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en naturkatastrof eller en 
katastrof orsakad av människan. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud 

Ändringsförslag 154 
Punkt 2, led h 

h) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta sig 
odifferentierat stöd från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en 
naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människan. 
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 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 155 
Punkt 2, led ha (nytt) 

ha) Principen, målet och politiken för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning befästs, vilket är av särskild vikt i ett utvidgat EU och vilket 
garanterar fortsatt arbete med tillräckliga medel för att kunna skapa och befästa 
denna politik i och mellan alla medlemsstater. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 156 
Punkt 2, led ha (nytt) 

ha) Europaparlamentets roll stärks och de nationella parlamentet involveras i 
beslutsfattandet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 157 
Punkt 2a (ny) 

2a. Europaparlamentet beklagar att Fördraget om upprättande av en konstitution 
förbjuder ett fullständigt genomförande av det sociala Europa och förhindrar 
upprättande av sociala standarder, t.ex. en europeisk minimilön. Parlamentet 
betonar att dessa faktorer är grundläggande för att medborgarna skall ge sitt fulla 
stöd till den europeiska integrationen. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 158 
Rubrik före punkt 3 

Unionens handlingsförmåga och en förstärkning av unionens roll i världen 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 159 
Rubrik före punkt 3 

En mer strukturerad och effektivare beslutsprocess  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 160 
Rubrik före punkt 3 

Mer strukturerade och effektivare beslut  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 161 
Rubrik före punkt 3 

Mer effektivitet för Europeiska unionen 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 162 
Rubrik före punkt 3 

Förbättring genom en mer verkningsfull och effektiv union 

 Or. en 

 

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

Ändringsförslag 163 
Punkt 3, inledningen (texten före led a) 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 164 
Punkt 3, inledningen 

3. Europaparlamentet ser positivt på att unionens institutioner i och med 
konstitutionsfördragets ikraftträdande kommer att kunna utföra sina uppgifter på ett 
mer effektivt sätt till följd av följande förbättringar: 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 165 
Punkt 3, inledningen 

3. Europaparlamentet ser positivt på att unionens institutioner i och med konstitutionens 
ikraftträdande kommer att kunna utföra sina uppgifter på ett mer verkningsfullt och 
effektivt sätt till följd av följande förbättringar: 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 166 
Punkt 3 

(Punkt 3 blir punkt 5) 

(text utgår) En mer effektiv union 
 
3. Europaparlamentet anser att i och med konstitutionens ikraftträdande kommer 

unionens institutioner att kunna utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, av främst 
följande skäl: 
 
a) En utvidgning görs av de områden varom regeringarna har att fatta beslut genom 
kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i rådet, en viktig 
förutsättning om en union av 25 stater skall kunna fungera utan att blockeras av 
veton. 
 
b) En post skapas som Europeiska unionens utrikesminister, som kan föra unionens 
talan i internationella sammanhang och bistå i utformningen av unionens 
utrikespolitik. Samtidigt som utrikesministern är en av kommissionens vice 
ordföranden intar han genom regeringarnas utnämning en plats i rådet, och ansvar i 
egenskap av kommissionsledamot inför parlamentet. 
 
c) EU ges ökade möjligheter att utarbeta gemensamma instrument på det 
försvarspolitiska området. 
 
d) Europeiska rådet får ett mer stabilt ordförandeskap som roterar mellan samtliga 
25 medlemsstater, med en mandatperiod på två och ett halvt års istället för sex 
månader som idag.  
 
e) Europeiska unionen övertar den rättsubjektivitet som hittills varit reserverad åt 
Europeiska gemenskapen, och kommer därmed kunna agera inom området för 
internationella förbindelser samt fungera som part i internationella överenskommelser. 
 
f) Kommissionen består inte längre av en ledamot från varje medlemsstat utan antalet 
ledamöter reduceras till 20. 
 
g) Antalet EU-rättsinstrument och förfaranden för att anta dessa minskar. Åtskillnaden 
mellan rättsliga instrument och instrument för genomförande blir tydligare. 
 
h) (text utgår) Unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor blir mer effektiv som 
följd av att lagstiftningsförfarandet utvidgas till att omfatta hela området, med 
parlamentets fulla medverkan, och att votering med kvalificerad majoritet införs då 
rådet skall fatta beslut, således att det blir möjligt att genomföra en äkta ”rättsunion”. 
 
i) Invandrings- och asylpolitiken erkänns som ett separat politikområde. Tack vare 
särskilda bestämmelser i konstitutionen kan, inom ramen för detta, även åtgärder 
främjas för att integrera tredjelandsmedborgare och säkra en rättvis 



 

AM\546089SV.doc 55/92 PE 347.293v02-00 

 SV 

ansvarsfördelning medlemsstaterna emellan. 
 
j) Möjlighet ges åt grupper av stater att själva utveckla ett starkare samarbete inom 
vissa politikområden även om inte alla medlemsstater vill delta i detta. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 167 
Punkt 3 

3. Europaparlamentet ser positivt på att unionens institutioner i och med konstitutionens 
ikraftträdande kommer att kunna utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt till följd 
av följande förbättringar: 
 
a) Kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i rådet kommer att 
användas i betydligt större utsträckning än i dag, något som är absolut nödvändigt för att 
förhindra låsta situationer i en union av 25 stater eller fler. 
 
b) Ordförandeskapet för Europeiska rådet får en varaktighet på två och ett halvt år 
i stället för att rotera var sjätte månad. 
 
c) Kommissionen blir mindre. 
 
d) Den nya europeiska utrikesministern kommer att kunna föra unionens talan i frågor 
där det finns en gemensam ståndpunkt. 
 
e) Genom att unionen erkänns som rättsubjekt ökas dennes handlingskraft i 
internationella förbindelser och dess möjligheter att fungera som part i internationella 
överenskommelser. 
 
f) Unionens kapacitet att utveckla gemensamma strukturer inom säkerhets- och 
försvarspolitiken stärks, och därmed även dess fredsfrämjande roll runt om i världen. 
 
g) Antalet EU-rättsinstrument och förfaranden för att anta dessa minskar. Åtskillnaden 
mellan rättsliga instrument och instrument för genomförande blir tydligare. 
 
h) Förfarandena inom unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor effektiviseras, 
vilket borgar för påtagliga framsteg i säkerhets- och invandringsfrågor. 
 
i) Inom en rad andra områden blir det enklare att fatta beslut om att tillämpa den 
framgångsrika gemenskapsmetoden när det finns en gemensam politisk vilja att göra 
detta. 
 
j) Det ges ökat utrymme för flexibla lösningar när inte alla medlemsstater vill eller kan 
gå framåt på vissa politikområden samtidigt. 
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 Or. en 

 

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

Ändringsförslag 168 
Punkt 3, led a 

a) Kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i rådet kommer att 
användas i betydligt större utsträckning än i dag, något som är absolut nödvändigt för 
att förhindra låsta situationer i en union av 25 stater eller fler. Att man inte går över 
till omröstningar med kvalificerad majoritet i sociala frågor och skattefrågor är 
därmed ett tydligt bevis på den bristande viljan att göra framsteg på dessa områden, 
trots att de är så viktiga för sammanhållningen och välfärden i unionen. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 169 
Punkt 3, led a 

a) Kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i rådet kommer att 
användas i betydligt större utsträckning än i dag, något som är absolut nödvändigt för 
att förhindra låsta situationer i en union av 25 stater eller fler och förverkliga binomet 
fördjupning/utvidgning. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 170 
Punkt 3, led aa (nytt) 

aa) Tyvärr ger utkastet till konstitution inte möjlighet till framsteg på skatteområdet, 
och regeln om enhällighet har trots vad som överenskommits av konventet 
bibehållits även för bekämpning av skattefusk. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 171 
Punkt 3, led b 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 172 
Punkt 3, led b 

b) Ordförandeskapet för Europeiska rådet får en varaktighet på två och ett halvt år 
i stället för att rotera var sjätte månad, vilket kommer att säkra bättre kontinuitet vid 
tillämpningen av unionens politik. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Reinhard Rack 

Ändringsförslag 173 
Punkt 3, led c 

utgår 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 174 
Punkt 3, led c 

c) Kommissionen blir mindre genom att ett system med lika rotation mellan 
medlemsstaterna införs. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 175 
Punkt 3, led c 

c) Kommissionen blir mindre för att bli mer effektiv. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling 

Ändringsförslag 176 
Punkt 3, led c 

c) Antalet ledamöter av kommissionen minskas. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 177 
Punkt 3, led c 

c) Kommissionen blir mindre från och med 2014. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 178 
Punkt 3, led d 

d) Genom att förena två poster som idag kan ge upphov till dubbelarbete och förvirring 
skapas en post som europeisk utrikesminister som kan föra unionens talan i frågor 
där det finns en gemensam ståndpunkt, och som tillsammans med att 
rättsubjektiviteten överförs till unionen kommer att göra EU:s roll som aktör på den 
internationella arenan avsevärt mycket synligare. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 179 
Punkt 3, led d 

d) Den höge representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken i Europeiska unionen 
och kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar 
dubbelarbete och förvirring – smälter samman till en enda post som europeisk 
”utrikesminister” som kan föra unionens talan i frågor där det finns en gemensam 
ståndpunkt, vilket bidrar till att EU framstår som en relevant global makt med 
förmåga att agera internationellt för att nå de mål som fastställs i konstitutionen, till 
exempel att upprätthålla fred, undvika konflikter och stärka säkerheten i enlighet 
med principerna i FN-stadgan, gynna utveckling och undanröja fattigdom samt 
främja ett system grundat på multilateralt samarbete. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 180 
Punkt 3, led d 

d) En post skapas som europeisk utrikesminister som kan föra unionens talan i frågor 
som rör gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, som är en av kommissionens 
vice ordföranden och som sitter som ordförande för rådet (yttre förbindelser) samt 
leder en ny gemensam förvaltning för kommissionen och rådet. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 181 
Punkt 3, led d 

d) Europeiska unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och 
kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar dubbelarbete 
och förvirring – smälter samman till en enda post som europeisk ”utrikesminister” 
som kan föra unionens talan i frågor där det finns en gemensam ståndpunkt och som 
vid fullgörandet av sitt mandat stöder sig på en europeisk avdelning för yttre 
åtgärder. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 182 
Punkt 3, led e 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 183 
Punkt 3, led e 

e) Den rättsubjektivitet som Europeiska gemenskapen tidigare åtnjutit överförs till 
unionen, vilket kommer att öka dess handlingskraft i internationella förbindelser och 
dess möjligheter att fungera som part i internationella överenskommelser och således 
bidra till att främja multilateralism och en ny världsordning. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 184 
Punkt 3, led ea (nytt) 

ea) Unionens samtliga yttre åtgärder underställs genom konstitutionen uttryckligen 
påbudet att freden och folkrätten skall värnas. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 185 
Punkt 3, led g 

utgår 

 Or. pt 
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Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 186 
Punkt 3, led h 

h) Förfarandena inom unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor effektiviseras, 
vilket borgar för påtagliga framsteg i rättshänseende samt i säkerhets- och 
invandringsfrågor. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 187 
Punkt 3, led i 

i) Inom en rad andra områden blir det enklare att fatta beslut om att tillämpa (text utgår) 
gemenskapsmetoden. 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 188 
Punkt 3, led j 

utgår 

 Or. fr 

 

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

Ändringsförslag 189 
Punkt 3, led j 

utgår 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon 

Ändringsförslag 190 
Punkt 3, led ja (nytt) 

ja) Former ges för fördjupat samarbete, vars effektivitet måste ses mot bakgrund av de 
strikta bestämmelser som styr samarbetets genomförande (eventuell blockering av 
kommissionen och ett sista definitivt beslut av rådet) och de verkliga fördelarna i 
fråga om ett integrerat Europa.  

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 191 
Punkt 3, led ja (nytt) 

ja) Området där rådet och parlamentet har medbeslutanderätt utvidgas vilket stärker 
demokratin. 

 Or. en 

 

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

Ändringsförslag 192 
Punkt 3a, inledningen (före led a) (ny) 

3a. Europaparlamentet konstaterar att utkastet till konstitution innebär vissa framsteg 
som gör det möjligt för EU-institutionerna att fullgöra sina uppgifter på ett mer 
effektivt sätt. Dessa framsteg bör specificeras: 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 193 
Punkt 3a (ny) 

3a. Europaparlamentet beklagar att tjänsterna i allmänhetens intresse fortfarande är 
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underställda de allmänna konkurrensbestämmelserna. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 194 
Punkt 3b (ny) 

3b. Europaparlamentet beklagar att översynen av fördraget om upprättande av en 
konstitution beräknas i enlighet med de förfaranden som gällde i de tidigare 
fördragen (Nice, Amsterdam etc.) Särskilt beklagligt är att en översyn av 
EU:s interna politik och verksamhet kan göras först efter enhälligt beslut av rådet 
och ratificering av varje medlemsstat. Detta gör en förändring av 
Europeiska unionens politik i syfte att öka den sociala och skattemässiga 
harmoniseringen ytterst osannolik. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 195 
Rubrik före punkt 4 

Mer medborgerliga rättigheter och demokrati 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 196 
Rubrik före punkt 4 

Förbättring genom ökad demokratisk ansvarighet och medborgerliga rättigheter 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Joachim Wuermeling 

Ändringsförslag 197 
Rubrik före punkt 4 

Förbättring genom ökad demokratisk legitimitet 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 198 
Rubrik före punkt 4 

Förbättring av demokratins kvalitet 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 199 
Rubrik före punkt 4 

Europeisk demokrati 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 200 
Punkt 4 

(Slå samman punkterna 4 och 5. Börja med leden 5 a, 5 b och 5 d med ändringar, stryk 
led 5 c och fortsätt sedan med leden 4 a–i med ändringar) 

4. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas individuella rättigheter stärks 
och att medborgarna ges ökad kontroll över (text utgår) unionens verksamhet med 
ökad demokratisk ansvarighet, till följd av följande förbättringar: 

a) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna inlemmas i 
konstitutionen, vilket innebär att all EU-lagstiftning, alla åtgärder som 
EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder som grundar sig på EU-lagstiftningen 
måste uppfylla dessa standarder. 
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b) EU-medborgarnas initiativrätt stärks och andra nya bestämmelser införs som 
underlättar medborgarnas och deras organisationers deltagande i unionens 
överläggningar. 

c) Enskilda ges bättre möjlighet att hävda sina rättigheter i unionens domstolar. 

d) All EU-lagstiftning skall, innan den antas granskas, av de nationella 
parlamenten och, med några få undantag, godkännas av både de nationella 
regeringarna (i Europeiska unionens råd) och det direktvalda Europaparlamentet – 
vilket säkrar parlamentarisk kontroll i en utsträckning som saknar motstycke i 
någon annan jämförbar struktur. 

e) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten i god tid för att de 
skall hinna diskutera dem med landets ministrar före rådsmötena. De nationella 
parlamenten ges även rätt att motsätta sig förslag till lagstiftning om de anser att de 
inkräktar på deras egna rättigheter. 

f) Europaparlamentet skall på jämlik fot med rådet besluta om merparten av 
unionens lagstiftning. 

g) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet, varvid det skapas 
en koppling till resultaten från valen till Europaparlamentet. 

h) Utrikesministern, som skall utses av Europeiska rådet i överenskommelse med 
kommissionens ordförande, kommer att vara ansvarig inför både 
Europaparlamentet och Europeiska rådet. 

i) Europaparlamentet ges fullständig budgetbefogenhet enligt ett nytt förfarande 
varigenom en betydande del av budgeten, de ”obligatoriska utgifterna” inte längre 
kommer att undgå parlamentets demokratiska kontroll. 

j) Kommissionens utövande av delegerade lagstiftnings- och 
genomförandebefogenheter inlemmas i ett nytt system med gemensam övervakning 
från Europaparlamentets och rådets sida, vilket gör det möjligt för båda dessa 
institutioner att återkalla kommissionsbeslut som de motsätter sig. 

k) Rådets möten skall vara offentliga när de rör lagstiftningsfrågor. 

l) Även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram förslag om framtida översyner av 
konstitutionen, och granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett 
konvent, såvida inte parlamentet anser att detta inte är nödvändigt. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 201 
Punkt 4 

(Punkt 4 blir punkt 3) 
 
4. Europaparlamentet anser att medborgarna ges ökad kontroll över Europeiska unionens 

verksamhet genom att institutionernas demokratiska ansvarighet görs mer synlig, av 
främst följande skäl: 

a) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten och över 
Regionkommittén till de lokala och regionala myndigheterna i god tid för att de skall 
hinna diskutera dem med landets ministrar före rådsmötena och underkasta dem 
förhandsgranskningar. De nationella parlamenten ges även rätt att motsätta sig 
förslag till lagstiftning om de anser att de går utöver Europeiska unionens 
behörighetsområde. 

b) All EU-lagstiftning skall, med några få undantag, godkännas av både de 
nationella regeringarna (i Europeiska unionens råd) och det direktvalda 
Europaparlamentet – det vill säga parlamentarisk kontroll i en utsträckning som 
saknar motstycke i någon annan överstatlig struktur. 

c) Europaparlamentet skall på jämlik fot med rådet besluta om merparten av unionens 
lagstiftning. 

d) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet varvid det skall 
beakta resultaten från valen till Europaparlamentet och därmed den politiska 
inriktning som majoriteten av EU:s medborgare tagit ställning för. 

e) Utrikesministern, som skall utses av Europeiska rådet i överenskommelse med 
kommissionens ordförande, kommer att vara ansvarig inför både Europaparlamentet – 
det vill säga inför EU:s medborgare – och Europeiska rådet – det vill säga inför dess 
regeringar. 

f) Tillsammans med rådet kommer Europaparlamentet att kunna besluta om EU:s 
samtliga utgifter (och inte bara en (text utgår) del av dem, de ”icke-obligatoriska 
utgifterna”, såsom nu är fallet), varvid dessa utgifter i full utsträckning kommer att 
omfattas av full demokratisk kontroll. 

g) (text utgår) 

h) När rådet behandlar och antar EU-lagstiftning skall dess möten (text utgår) vara 
offentliga (text utgår). 

i) Även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram förslag om framtida översyner av 
konstitutionen, och granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett 
konvent bestående av representanter för parlamentet, de nationella parlamenten, 
medlemsstaternas regeringar och kommissionen, helt likt de konvent som 
framgångsrikt utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
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rättigheterna respektive utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för 
Europa. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 202 
Punkt 4 

4. Europaparlamentet anser att följande förändringar endast i mycket liten mån 
innebär förbättringar av medborgarnas demokratiska kontroll av EU:s verksamhet: 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 203 
Punkt 4 

(Om detta ändringsförslag antas utgår punkt 5 tillsammans med rubriken ”Förbättring 
genom medborgerliga rättigheter” ) 

4. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarna ges ökad kontroll över 
Europeiska unionens verksamhet genom att den demokratiska ansvarigheten ökar och 
välkomnar att medborgarnas enskilda rättigheter kommer att stärkas, framför allt 
till följd av följande förbättringar: 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 204 
Punkt 4, led a 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Vincent Peillon 

Ändringsförslag 205 
Punkt 4, led a 

a) All EU-lagstiftning skall innan den antas granskas av de nationella parlamenten och, 
trots de många undantag som kvarstår, godkännas av både de nationella regeringarna 
(i Europeiska unionens råd) och det direktvalda Europaparlamentet – det vill säga 
parlamentarisk kontroll i en utsträckning som saknar motstycke i någon annan 
jämförbar struktur. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 206 
Punkt 4, led a 

a) All EU-lagstiftning skall innan den antas granskas av de nationella parlamenten och, 
med några få undantag, godkännas av både de nationella regeringarna 
(i Europeiska unionens råd) och det direktvalda Europaparlamentet – det vill säga 
parlamentarisk kontroll i en utsträckning som saknar motstycke i någon annan 
överstatlig struktur. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 207 
Punkt 4, led b 

b) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten i god tid för att de skall 
hinna diskutera dem innan de antas som lagstiftning. De nationella parlamenten ges 
även rätt att motsätta sig förslag till lagstiftning om de anser att de går utöver 
Europeiska unionens behörighetsområde. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 208 
Punkt 4, led ba (nytt) 

ba) Den regionala och lokala verkligheten i Europeiska unionen betonas genom 
konsolidering av de bestämmelser som möjliggör regionernas deltagande i varje 
lands delegation i rådet; i protokollet om subsidiaritetsprincipen tas stor hänsyn till 
den regionala dimensionen vid tillämpningen av denna princip; Regionkommittén 
förstärks och respekten för den europeisks kulturella och språkliga mångfaldens 
rikedom bekräftas. 

 Or. es 

 

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

Ändringsförslag 209 
Punkt 4, led c 

c) Europaparlamentet skall på jämlik fot med rådet besluta om en stor del av unionens 
lagstiftning. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling 

Ändringsförslag 210 
Punkt 4, led c 

c) Europaparlamentet skall i regel på jämlik fot med rådet besluta om (text utgår) 
unionens lagstiftning. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 211 
Punkt 4, led c 

(Flytta led 4 c så att det blir led 4 a) 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 212 
Punkt 4, led ca (nytt) 

(Led c i punkt 4 skall bli led a i punkt 4) (led h i punkt 4 skall bli led b i punkt 4) 
 
ca) Genom införandet av ett europeiskt medborgarinitiativ förankras i konstitutionen ett 

direktdemokratiskt instrument som gör det möjligt för medborgarna att lägga fram 
krav på europeiska lagar. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Pervenche Berès 

Ändringsförslag 213 
Punkt 4, led d 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 214 
Punkt 4, led d 

d) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet, vilket gör att det 
skapas en koppling till resultaten från valen till Europaparlamentet. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 215 
Punkt 4, led e 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 216 
Punkt 4, led f 

f) Enligt ett nytt budgetförfarande skall Europeiska unionens samtliga utgifter, utan 
undantag, godkännas av såväl rådet som Europaparlamentet, så att alla utgifter 
omfattas av full demokratisk kontroll. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 217 
Punkt 4, led f 

f) Enligt ett nytt budgetförfarande skall Europeiska unionens samtliga utgifter godkännas 
av såväl rådet som Europaparlamentet, så att en betydande del av dem, de 
”obligatoriska utgifterna” inte längre kommer att täckas av ensidiga rådsbeslut, utan 
omfattas av full demokratisk kontroll genom Europaparlamentet. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 218 
Punkt 4, led g 

g) Kommissionens utövande av delegerade lagstiftningsbefogenheter inlemmas i ett 
(text utgår) system med gemensam övervakning från Europaparlamentets och rådets 
sida, vilket gör det möjligt för båda dessa institutioner att återkalla kommissionsbeslut 
som de motsätter sig. 

 Or. de 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 219 
Punkt 4, led h 

h) Rådets möten skall vara offentliga när rådet utövar sin funktion som lagstiftare. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Joachim Wuermeling 

Ändringsförslag 220 
Punkt 4, led ia (nytt) 

ia) Kommissionen kan inte längre ignorera uppmaningar från Europaparlamentet om 
att lägga fram lagstiftningsförslag utan måste fatta formella beslut i sådana 
ärenden. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 221 
Punkt 4, led ia–id (nya) 

(Infoga led a, b, c, och d från punkt 5) 

ia) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder 
som grundar sig på EU-lagstiftningen måste uppfylla de standarder för 
grundläggande rättigheter som fastställs i utkastet till konstitution, samtidigt som 
detta inte påverkar medlemsstaternas rättsordningar. 

 
ib) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas och deras organisationers 

deltagande i unionens överläggningar. 
 
ic) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram förslag i frågor som de anser måste täckas 

av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas. 
 
id) Enskilda ges större möjligheter att hävda sina rättigheter i unionens domstolar. 
 
(Om detta ändringsförslag antas utgår punkt 5 tillsammans med rubriken ” Förbättring 
genom medborgerliga rättigheter”) 

 Or. nl 
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Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 222 
Punkt 4, led ia (nytt) 

(Ledet flyttat från punkt 5 a) 

ia) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder 
som grundar sig på EU-lagstiftningen måste uppfylla de standarder för 
grundläggande rättigheter som fastställs i utkastet till konstitution. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 223 
Punkt 4, led ib (nytt) 

(Ledet flyttat från punkt 5 b) 

ib) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas och deras organisationers 
deltagande i unionens överläggningar. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 224 
Punkt 4, led ic (nytt) 

(Ledet flyttat från punkt 5 c) 

ic) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram förslag i frågor som de anser måste 
täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas. 

 Or. en 

 



 

PE 347.293v02-00 74/92 AM\546089SV.doc 

SV 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 225 
Punkt 4, led id (nytt) 

(Ledet flyttat från punkt 5 d) 

id) Enskilda ges större möjligheter att hävda sina rättigheter i unionens domstolar. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud 

Ändringsförslag 226 
Punkt 4, led ia (nytt) 

ia) När det gäller möjligheterna till översyn av konstitutionen har medborgarna sin 
fulla rätt att inge framställningar enligt fastställda villkor för att lägga fram sina 
åsikter. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 227 
Punkt 4a (ny) 

4a. Europaparlamentet beklagar att den juridiska och politiska räckvidden för 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna begränsas. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 228 
Rubrik före punkt 5 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 229 
Rubrik före punkt 5 

En stadga för rättigheter med bindande rättslig verkan  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber 

Ändringsförslag 230 
Punkt 5 

utgår 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 231 
Punkt 5 

utgår 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Alexander Stubb 

Ändringsförslag 232 
Punkt 5, inledningen 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ändringsförslag 233 
Punkt 5, inledningen 

5. Europaparlamentet konstaterar att medborgarnas individuella rättigheter i själva 
verket inte stärks i tillräckligt hög grad: 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 234 
Punkt 5 

(Punkt 5 blir punkt 2) 

Förbättring inom området för medborgerliga rättigheter och demokratiskt ansvarstagande 

5. Europaparlamentet anser att medborgarnas grundläggande rättigheter kommer att 
skyddas bättre, av följande skäl: 

a) Inlemmandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
betyder att skyldigheten att i alla sammanhang respektera dessa tillkommer inte 
bara medlemsstaterna, i samband med att de genomför gemenskapsrätten, utan 
även EU:s institutioner och organ, samtidigt som detta inte påverkar 
medlemsstaternas rättsordningar. 

b) Det institutionella erkännandet av arbetsmarknadens parters och den sociala 
dialogens roll samt av den roll som föreningar och det civila samhället spelar 
kommer att säkerställa medborgarnas och deras representativa organisationers 
deltagande i unionens överläggningar. 

c) En miljon EU-medborgare får möjlighet att uppmana kommissionen att lägga 
fram lagförslag som de anser är nödvändiga för att konstitutionen skall kunna 
förverkligas. 

d) Möjligheten att föra talan inför Europeiska gemenskapernas domstol förbättras, 
inte bara för medlemsstaterna och juridiska personer utan för den enskilde 
medborgaren som önskar få handlingar från EU-institutionernas sida som kränker 
deras grundläggande rättigheter prövade. 

da) En solidaritetsklausul införs enligt vilken medlemsstaterna åtar sig att agera 
gemensamt för att skydda och undsätta medborgarna i händelse av en 
terroristattack, en naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människan. 
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 Or. it 

 

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou 

Ändringsförslag 235 
Punkt 5 

5. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas individuella rättigheter, och 
därmed unionens hela sociala dimension, stärks som en följd av följande 
förbättringar: 

-a) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna inlemmas i 
konstitutionen. 

a) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder 
som grundar sig på EU-lagstiftningen måste uppfylla de standarder för grundläggande 
rättigheter som fastställs i utkastet till konstitution, samtidigt som detta inte påverkar 
medlemsstaternas rättsordningar. 

b) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas och deras organisationers 
deltagande i unionens överläggningar och ett betydande antal medborgare får 
därigenom möjlighet att ta aktiv part i dessa. 

c) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram förslag i frågor som de anser måste 
täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas. 

d) Enskilda ges större möjligheter att hävda sina rättigheter i unionens domstolar. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 236 
Punkt 5, led -a (nytt) 

-a) Inlemmandet i konstitutionsfördraget av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna varigenom dessa rättigheter kan hävdas på rättslig 
grund varhelst de är tillämpbara. 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 237 
Punkt 5, led -a (nytt) 

-a) Stadgan om de grundläggande rättigheterna utgör EU:s moraliska grund och dess 
kulturella och politiska arv 

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ändringsförslag 238 
Punkt 5, led a 

a) Den juridiska räckvidden för de grundläggande rättigheter som fastställs i utkastet 
till konstitution har strikt begränsats. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 239 
Punkt 5, led a 

a) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder som 
grundar sig på EU-lagstiftningen måste stämma överens med de grundläggande 
rättigheter som fastställs i utkastet till konstitution (text utgår). 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 240 
Punkt 5, led a 

a) All EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna och medlemsstaterna vidtar 
och alla åtgärder som grundar sig på EU-lagstiftningen måste uppfylla de standarder 
för grundläggande rättigheter som fastställs i den stadga som nu inlemmats i 
konstitutionen och vars efterlevnad skall vara obligatorisk. 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 241 
Punkt 5, led aa (nytt) 

aa) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ingår i 
konstitutionen, vilket ger stadgan juridiskt bindande karaktär. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 242 
Punkt 5, led b 

b) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas, de representativa 
sammanslutningarnas och civilsamhällets deltagande i unionens överläggningar. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ändringsförslag 243 
Punkt 5, led b 

b) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas och deras organisationers 
deltagande i unionens överläggningar, men kyrkorna och de religiösa föreningarna 
eller samfunden ges i detta sammanhang en särskild ställning som inte är 
berättigad. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 244 
Punkt 5, led c 

c) Medborgarna ges genom medborgarinitiativet i konstitutionen (vilket 
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Europaparlamentet anser vara av stor vikt) möjlighet att lägga fram förslag i frågor 
som de anser måste täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna 
förverkligas. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 245 
Punkt 5, led c 

c) Medborgarna ges möjlighet att med hjälp av medborgarinitiativ lägga fram förslag i 
frågor som de anser måste täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna 
förverkligas. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 246 
Punkt 5, led c 

c) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram lagstiftningsförslag i frågor som de anser 
måste täckas av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Ändringsförslag 247 
Punkt 5, led c 

c) Medborgarna ges möjlighet att lägga fram förslag i frågor som de anser måste täckas 
av en EU-rättsakt för att konstitutionen skall kunna förverkligas, men kommissionen 
kommer inte alls att vara tvungen att bifalla deras önskemål eller ens motivera 
varför den eventuellt vägrar att lägga fram ett lagstiftningsförslag. 

 Or. fr 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 248 
Punkt 5, led d 

d) Enskilda ges större möjligheter att hävda sina rättigheter vid Europeiska unionens 
domstol. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Maria da Assunção Esteves 

Ändringsförslag 249 
Punkt 5, led da (nytt) 

da) Stadgan ger genom de värden den förkroppsligar uttryck för den grundläggande 
konstitutionella konvergens som redan utgjorde ett villkor för medlemskap i 
unionen: genom att göra stadgan rättsligt bindande får Europa karaktären av ett 
fosterland med en grundlag.  

 Or. pt 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 250 
Punkt 5, led da (nytt) 

da) Europeiska unionen åläggs att ansluta sig till Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Ändringsförslag 251 
Rubrik och punkt 5a–5d (nya) 

EU:s militarisering 
 
5a. Europaparlamentet konstaterar att utkastet till fördrag om upprättande av en 

konstitution för Europa kommer att påskynda EU:s militarisering. 
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5b. Europaparlamentet förkastar de kollektiva säkerhetsgarantier med vars hjälp man 
är i färd med att överföra Västeuropeiska unionens militära dimension till 
EU:s verksamhetsområde. 

5c. Europaparlamentet konstaterar att utkastet till fördrag om upprättande av en 
konstitution för Europa inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till att 
EU:s militära operationer förutsätter ett FN-mandat. Parlamentet anser att endast 
ett FN-mandat kan ge legitimitet åt militära operationer enligt internationell rätt. 

5d. Europaparlamentet konstaterar att fredsskapande operationer som genomförs i 
krishanteringssyfte utgör offensiva handlingar. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ändringsförslag 252 
Rubrik och punkt 5a (nytt) 

Förbättring i fråga om den sociala dimensionen och jämställdhetsprincipen 

5a. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska unionens sociala dimension och 
jämställdhetsprincipen i unionen stärks genom följande förbättringar: 

a) Den uppsättning värden som är gemensamma för alla medlemsstater och som 
unionen bygger på har utvidgats med principerna om människans värdighet, 
jämställdhet och enskilt skydd för minoriteter samt principerna om mångfald, icke-
diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och 
män. 

b) Unionen skall verka för en i hög grad social marknadsekonomi där full 
sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas. Unionen skall bekämpa socialt 
utanförskap och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd 
av barnens rättigheter. 

c) Vidare kommer unionen i framtiden i samband med samtliga åtgärder att beakta 
kraven på följande: att främja en hög sysselsättningsnivå, garantera ett lämpligt 
socialt skydd, bekämpa socialt utanförskap och åstadkomma en hög nivå när det 
gäller utbildning i allmänhet, yrkesutbildning och hälsoskydd. 

d) Unionen skall erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse, särskilt 
deras autonomi, och bidra till dialogen mellan arbetsmarknadens parter. 

e) I framtiden får unionen ta initiativ för att samordna medlemsstaternas 
socialpolitik. 

f) Unionen skall i framtiden fastställa principer och villkor för tjänster av allmänt 
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ekonomiskt intresse för att se till att uppgifterna kan fullgöras även i en union som 
ekonomiskt integreras ytterligare. 

 Or. de 

 

Ändringsförslag från Jean-Luc Dehaene 

Ändringsförslag 253 
Punkt 5a (ny) 

(Infoga led d, e och f från punkt 3 efter en ny rubrik, ”Unionen som global aktör”) 
 
Unionen som global aktör 
 
5a. Europaparlamentet är övertygat om att unionens roll som global aktör kommer att 

stärkas i och med konstitutionens ikraftträdande, tack vare följande framsteg: 
 

a) Europeiska unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och 
kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar dubbelarbete 
och förvirring – smälter samman till en enda post som europeisk ” utrikesminister”  
som kan föra unionens talan i frågor där det finns en gemensam ståndpunkt. 

b) Den rättsubjektivitet som Europeiska gemenskapen tidigare åtnjutit överförs till 
unionen, vilket kommer att öka dess handlingskraft i internationella förbindelser 
och dess möjligheter att fungera som part i internationella överenskommelser. 

c) Unionens kapacitet att utveckla gemensamma strukturer inom försvarspolitiken 
ökar. 

(Om detta ändringsförslag antas utgår punkt 3 led d, e och f) 

 Or. nl 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 254 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet har vissa förbehåll mot konstitutionsfördraget och önskar 
ändringar i del III av utkastet till konstitution för att få till stånd en harmonisering 
på området för sociala frågor och skattefrågor innan man uppmanar 
medlemsstaterna att ratificera det. Ett minsta krav är att den så kallade ”förenklade” 
översyn som gäller för EU:s interna politik och verksamhet inte får blockeras totalt 
genom ett dubbelt krav på enhällighet. Detta dubbla krav baseras på en alltigenom 
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mellanstatlig logik och hindrar en dynamisk utveckling som tar sin utgångspunkt i 
unionsmedborgarnas vilja. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 255 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet förkastar konstitutionsfördraget (text utgår). 

 Or. pl 

 

Ändringsförslag från Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Ändringsförslag 256 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet (text utgår) uppmanar de enskilda medlemsstaterna att ratificera 
konstitutionsfördraget endast efter att förslag om detta vunnit majoritetens bifall i 
en folkomröstning, i de fall där en sådan folkomröstning är möjlig samt aktuell för 
medlemsstaten i fråga. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 257 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet godkänner konstitutionsfördraget och uppmanar medlemsstaterna 
att ratificera det. 

 Or. it 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 258 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet ställer sig bakom konstitutionen för Europa och uppmanar 
medlemsstaterna att ratificera den. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff 

Ändringsförslag 259 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet ställer sig bakom konstitutionsfördraget och uppmanar Europas 
nationer och folk att ratificera det. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Bronisław Geremek 

Ändringsförslag 260 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet ställer sig bakom konstitutionsfördraget och stödet till fullo dess 
ratificering. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 261 
Punkt 7 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 262 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tvivlar på att denna konstitution kommer att fungera som en stabil 
ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra 
framtida utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som den är 
möjlig att revidera. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 263 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet anser att konstitutionen representerar en historisk etapp i den 
europeiska integrationsprocessen eftersom den för första gången etablerar en stabil 
och varaktig ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som samtidigt 
kommer att säkra en ytterligare utveckling av integrationsprocessen och främja de 
anpassningar som kan komma att bli nödvändiga i framtiden. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 264 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet är övertygat om att denna konstitution för Europa kommer att 
fungera som en stabil ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som 
kommer att möjliggöra framtida utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv 
samtidigt som den är möjlig att revidera enligt ovan givna förslag. 

 Or. es 
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Ändringsförslag från Riccardo Ventre 

Ändringsförslag 265 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tror att denna konstitution kommer att fortsätta att fungera som en 
stabil ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att 
möjliggöra eventuella framtida utvidgningar och är skapad att hålla för evigt. 

 Or. it 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 266 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tror att detta konstitutionsfördrag kommer att fungera som en 
stabil ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att 
möjliggöra framtida utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv samtidigt 
som den är möjlig att revidera. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 267 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tror att denna konstitution kommer att fungera som en stabil ram 
för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra 
framtida utvidgningar och även tillhandahålla de mekanismer som krävs för att 
genomföra en översyn av konventionen när detta är nödvändigt eller politiskt 
önskvärt, särskilt för att åstadkomma förenklingar. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 268 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tror att denna konstitution kommer att fungera som en stabil ram 
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för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra 
framtida utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som den är 
möjlig att revidera. Parlamentet tillkännager i detta hänseende sin vilja att använda 
den nya initiativrätt det kommer att tilldelas genom konstitutionen, för att föreslå 
förbättringar av texten och för att åtgärda de brister som betonats i denna 
resolution. 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 269 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet tror att denna konstitution kommer att fungera som en stabil ram 
för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra 
framtida utvidgningar och är skapad i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som den är 
möjlig att revidera, exempelvis i syfte att vidga dess tillämpningsområde, förenkla 
formeln för att beräkna kvalificerad majoritet, införa ett enklare förfarande för 
översyn av konstitutionen eller upprätta ett separat lagstiftningsråd. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Ändringsförslag 270 
Punkt 8 

utgår 

 Or. fr 

 

Ändringsförslag från Wojciech Wierzejski 

Ändringsförslag 271 
Punkt 8 

utgår 

 Or. en 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 272 
Punkt 8 

8. Europaparlamentet hoppas att alla EU-medlemsstater kommer att kunna ratificera 
fördraget – om möjligt efter folkomröstning – senast i mitten av 2006. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 273 
Punkt 8 

8. Europaparlamentet uppmuntrar alla EU-medlemsstater att utnyttja ratificeringen av 
konstitutionen som ett tillfälle att inleda breda och väl underbyggda debatter med 
sina medborgare om de grundläggande frågorna kring Europas integrering och 
hoppas att alla medlemsstater kommer att kunna ratificera fördraget senast i mitten av 
2006. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Mercedes Bresso 

Ändringsförslag 274 
Punkt 8 

8. Europaparlamentet hoppas att alla EU-medlemsstater kommer att kunna ratificera 
fördraget senast i mitten av 2006. Parlamentet anser under alla omständigheter att 
även om endast 20 medlemsstater har ratificerat fördraget inom två år efter 
undertecknandet bör det ändå träda i kraft för dessa staters vidkommande. 

 Or. it 
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 275 
Punkt 9 

9. Europaparlamentet upprepar till gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaternas 
lokala och regionala myndigheter, parlament och regeringar sitt krav på största 
möjliga insatser för att på ett lättbegripligt och objektivt sätt informera de 
europeiska medborgarna om innehållet i utkastet till konstitution, och i samband med 
detta hela tiden räkna med aktiv medverkan från det civila samhällets 
organisationer. 

 Or. es 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 276 
Punkt 9 

9. Europaparlamentet upprepar sitt krav på största möjliga insatser för att på ett 
lättbegripligt och objektivt sätt informera de europeiska medborgarna om innehållet i 
utkastet till konstitution, särskilt i syfte att motsäga vilseledande förslag som att 
konstitutionen kommer att leda till upprättandet av en centraliserad europeisk 
superstat, att den skulle försvaga EU:s sociala dimension eller att den skulle 
innebära ett åsidosättande av Europas historiska och andliga rötter. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 277 
Punkt 9 

9. Europaparlamentet upprepar sitt krav på största möjliga insatser för att på ett 
lättbegripligt och objektivt sätt informera de europeiska medborgarna om innehållet i 
utkastet till konstitution. När konstitutionens text sprids bland medborgarna (i 
fullständig version eller i sammanfattning) uppmanas EU-institutionerna och 
medlemsstaterna därför att göra en tydlig åtskillnad mellan de beståndsdelar som 
redan är i kraft i de nuvarande fördragen och de nya bestämmelser som tillkommer 
genom konstitutionen. Detta bör göras både av pedagogiska skäl och för att 
klargöra sammanhangen.  

 Or. fr 



 

AM\546089SV.doc 91/92 PE 347.293v02-00 

 SV 

 

Ändringsförslag från Jo Leinen 

Ändringsförslag 278 
Punkt 9 a (ny) 

9a. Europaparlamentet erinrar om att den nya metod med konventet, som i enlighet 
med parlamentets ursprungliga förslag samlade en majoritet av valda ledamöter 
från Europaparlamentet och de nationella parlamentet liksom representanter från 
medlemsstaternas regeringar och kommissionen, har bevisat sitt värde som en 
framgångsrik, öppen och pluralistisk process med full insyn, och att denna metod 
bör användas igen vid framtida revideringar av konstitutionen för Europa.  

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Bronisław Geremek 

Ändringsförslag 279 
Punkt 9a (ny) 

9a. Europaparlamentet uppmanar Europas medborgare att genom direkta val eller sina 
valda representanter se till att konstitutionsfördraget ratificeras. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Ändringsförslag 280 
Punkt 9a (ny) 

9a. Europaparlamentet kommer att göra allt det kan för att främja en öppen debatt om 
konstitutionen för Europa bland institutioner, allmänhet och media, och aktivt 
engagera sig för att ratifikationsprocessen skall bli framgångsrik. 

 Or. es 
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Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 281 
Punkt 10 

10. Europaparlamentet beslutar att hela parlamentet, inbegripet dess externa kontor, bör 
tillhandahålla omfattande information om konstitutionen och parlamentets inställning 
till den. 

(Struken text återkommer i nya punkten 10a) 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó 

Ändringsförslag 282 
Punkt 10a (ny)  

(Återstående del av punkt 10) 

10a. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och 
betänkandet till utskotten för konstitutionella frågor i medlemsstaternas respektive 
parlament samt till rådet, Europeiska kommissionen och de f.d. ledamöterna av 
konventet om Europas framtid. 

 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

