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Forslag til beslutning 
 
 
Ordførerne anbefaler vedtagelse af  ændringsforslag 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-
Luc Dehaene) (som en tilføjelse til led 2), 5 (Jean-Luc Dehaene) (som led 4 a (nyt)), 58 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław Geremek) og 277 
(Gérard Onesta, Monica Frassoni) og stiller følgende kompromisændringsforslag: 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo    

Ændringsforslag 1 
(Komprisændringsforslag til erstatning af punkt A og ændringsforslag 9 (Ignasi Guardans 
Cambó) og 10 (Panayiotis Demetriou). I tilfælde af vedtagelse bortfalder ændringsforslag 8, 9 
og 10) 
 

Punkt A 

A. at Den Europæiske Union i løbet af sin historie har spillet en væsentlig rolle i skabelsen 
af  (æf. 9 Guardans Cambó) et stadigt voksende område med (tekst udgår) fred og 
velstand, demokrati (æf. 10 Demetriou) og frihed, retfærdighed og sikkerhed, 

 

 Or. en 
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Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 2 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt B og C og ændring 15 (Andrew Nicholas 
Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen) og 23 (Panayiotis Demetriou). I tilfælde af vedtagelse 
bortfalder ændringsforslag 11-14 og 18-22) 
 

Punkt B 

B. at forfatningen konsoliderer disse resultater og indeholder nyskabelser, som er en 
forudsætning for at give et EU med 25 og muligvis flere medlemsstater større 
mulighed at handle effektivt såvel inden for som uden for Unionens grænser, 

C. udgår 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 3 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt D og E og ændringsforslag 27 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà) og 35 (Maria da Assunção Esteves). I tilfælde af 
vedtagelse bortfalder ændringsforslag 25-32) 
 

Punkt D 

D. at den indsats, som Europa-Parlamentet siden de første direkte valg har gjort for at 
nå frem til en forfatning, nu er blevet kronet med held takket være konventet, som 
udarbejdede forfatningsudkastet efter en demokratisk, repræsentativ og åben 
metode, der fuldt ud har vist sin effektivitet, og som tog hensyn til de europæiske 
borgeres bidrag (æf. 27 Carnero González, Obiols i Germà), hvilket resulterede i et 
udkast, som regeringskonferencen i alt væsentligt lod uændret (æf. 35 Esteves), 

E. udgår 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 4 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt F og I. I tilfælde af vedtagelse bortfalder 
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ændringsforslag 42-55 og 75-99) 
 

Punkt F 

F. at det ikke kunne undgås, at forfatningen som et kompromis, der skulle kunne 
accepteres af alle medlemsstaterne, udelod en række af Europa-Parlamentets og 
konventets forslag, som efter forslagsstillernes opfattelse ville have betydet 
yderligere forbedringer for Unionen, som dog for manges vedkommende vil kunne 
gennemføres i fremtiden, 

I. udgår 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 5 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt H og ændringsforslag 70 (Ignasi Guardans 
Cambó) og 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (første del udgår). I 
tilfælde af vedtagelse bortfalder ændringsforslag 60-74) 
 

Punkt H 

H. at forfatningen har været genstand for en vis kritik i den offentlige debat, som har 
vidnet om manglende forståelse af bestemmelsernes reelle indhold og retlige 
konsekvenser (æf. 70 Guardans Cambó), eftersom (tekst udgår) forfatningen ikke vil 
føre til dannelse af en centraliseret "superstat", ikke vil svække, men snarere styrke 
EU's sociale dimension og (æf. 67 Carnero González, Obiols i Germà) ikke ignorer 
Europas historiske og åndelige rødder, idet den henviser til dets kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv, 

 Or.en 
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Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 6 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt 1 og ændringsforslag 103 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo 
Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff) og 109 (Sérgio Sousa Pinto). I tilfælde af vedtagelse 
bortfalder ændringsforslag 103-110) 
 

Punkt 1 

1. konkluderer, at forfatningen globalt set er et godt kompromis og (tekst udgår) en 
overordentlig stor (æf. 108 Duff) forbedring i forhold til de eksisterende traktater, 
hvilket, når den først er gennemført, vil give synlige fordele for borgerne (og for 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter som deres demokratiske 
repræsentanter), for medlemsstaterne (herunder deres regioner og lokale 
myndigheder), for EU- institutionernes effektive funktion og dermed for Unionen 
som helhed  (æf. 107 Leinen); 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 7 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af overskriften før punkt 2 (i tilfælde af vedtagelse 
bortfalder ændringsforslag 112-116), overskriften før punkt 3 (i tilfælde af vedtagelse 
bortfalder ændringsforslag 158-162), overskriften før punkt 4 (i tilfælde af vedtagelse 
bortfalder 195-199) og overskriften før punkt 5 (i tilfælde af vedtagelse bortfalder 
ændringsforslag 228-229) 
 
Overskrifter før punkt 2, 3, 4 og 5 

(Tekst udgår) Øget klarhed om EU's karakter og målsætninger  

Øget effektivitet og en styrket rolle i verden 

(Tekst udgår) Øget demokratisk ansvarlighed 

Flere borgerrettigheder 

 Or.en 
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Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 8 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt 2 og ændringsforslag 117 (Mercedes 
Bresso), 118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon), 138 (Maria da 
Assunção Esteves), 139 (Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 (Andrew 
Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann) og 152 (Andrew Nicholas Duff). I tilfælde af vedtagelse bortfalder 
ændringsforslag 117-157) 
 

Punkt 2 

2. konstaterer med tilfredshed, at forfatningen giver borgerne et mere klart indtryk af EU's 
karakter og målsætninger og af forholdet mellem EU og medlemsstaterne, navnlig fordi 
(æf. 117 Bresso): 

a) det komplicerede sæt af EU-traktater erstattes af et enkelt, mere letlæseligt dokument, der 
klart redegør for EU's mål og beføjelser samt disse beføjelsers grænser, dets 
politikinstrumenter og dets institutioner (æf. 123 Dehaene) 

b) EU's dobbelte legitimitet stadfæstes, og det gøres klart, at det er en union af stater og 
borgere (tekst udgår) (æf. 117 Bresso) 

bb) medlemsstaternes fælles værdisæt, som Unionen bygger på, og som skaber stærke bånd               
mellem dens borgere, er blevet tydeliggjort og udvidet (æf.252 Kaufmann)  

c) EU's (tekst udgår) målsætninger samt de principper, der styrer dets virksomhed og dets 
forbindelser med medlemsstaterne, er klarere og bedre defineret (æf. 117 Bresso og 131 
Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon) 

d) sammenblandingen af "Europæisk Fællesskab" og "Europæisk Union" vil høre op, 
eftersom Den Europæiske Union bliver én enkelt retlig enhed og struktur (æf. 118 
Leinen) 

e) EU's retsakter forenkles og deres terminologi gøres klarere: "europæiske love" og 
"europæiske rammelove" erstatter de nuværende mangfoldige retsaktstyper ( direktiver, 
forordninger, afgørelser, rammeafgørelser), og der anvendes et mere forståeligt sprog 
(æf. 117 Bresso, 138 Esteves, 139 Demetriou og 1 fra Restudvalgets udtalelse) 

f) den garanterer, at EU aldrig vil blive en centraliseret, almægtig "superstat" som følge af: 

 - den kraftige (æf. 145 Duff) understregning af decentralisering som et i 
konceptet "forenet i mangfoldighed" iboende aspekt 

 - forpligtelsen til at respektere medlemsstaternes "nationale identitet, som den 
kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre" 

 - princippet om kompetencetildeling (ifølge hvilket Unionen kun har de 
beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den), nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet  (æf. 143 Guardans Cambó) 

 - medlemsstaternes deltagelse i EU's system for beslutningstagning og i 
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beslutninger om eventuelle ændringer heraf (æf. 146 af Kaufmann) 
g) medtagelsen af Unionens symboler i forfatningen (æf. 151 Kaufmann) vil øge 

bevidstheden (æf. 152 Duff) om EU's institutioner og deres virksomhed 

h) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne giver borgerne grund til at 
forvente, at de vil modtage hjælp fra alle dele af EU, hvis de udsættes for et terrorangreb 
eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe; 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 9 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt 3 og ændringsforslag 165 (Andrew 
Nicholas Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim Wuermeling), 177 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew Nicholas Duff), 
181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria da Assunção 
Esteves) og 253 (Jean-Luc Dehaene). I tilfælde af vedtagelse bortfalder ændringsforslag 163-
173, 175-194 og 253) 
 

Punkt 3 

3. konstaterer med tilfredshed, at Unionens institutioner efter forfatningens ikrafttræden vil 
kunne udføre deres opgaver mere rationelt (æf. 165 Duff), navnlig fordi: 

a) der sker en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor regeringerne i Rådet vil træffe 
afgørelse med kvalificeret flertal i stedet for med enstemmighed, hvilket er en afgørende 
forudsætning for, at (tekst udgår) et EU med 25 (tekst udgår) medlemsstater kan fungere 
uden af blive lammet af vetoer (æf. 166 Bresso)  

b) det halvårlige roterende formandskab for Europæisk Råd vil blive erstattet af et 
formandskab, der har hvervet i to et halvt år; 

c) antallet af kommissionsmedlemmer (æf. 176 Wuermeling) vil blive reduceret fra 2014 
(æf. 177 Kaufmann) 

d) der vil ske en betydelig forøgelse af Unionens synlighed (æf. 178 Guardans Cambó) og 
rolle som global spiller (æf. 253 Dehaene):  

 - de to poster som henholdsvis EU's højtstående repræsentant for udenrigspolitik 
og kommissær for eksterne forbindelser, der tidligere har medført 
overlapninger og forvirring, vil blive smeltet sammen til en enkelt "EU-
udenrigsminister", som vil være en af Kommissionens næstformænd, være 
formand for Rådet for Udenrigsanliggender (æf. 180 Duff) og have beføjelse 
til at tale på Unionens vegne på de områder, hvor sidstnævnte har en fælles 
holdning 

 

 - der vil blive oprettet en fælles europæisk udenrigstjeneste under EU-
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udenrigsministeren 
 - den status som juridisk person, som Det Europæiske Fællesskabs hidtil har 

haft, vil blive overdraget til Den Europæiske Union, som derved får bedre 
mulighed for at handle på internationalt plan og være part i internationale 
aftaler 

 - EU's muligheder for at udvikle fælles strukturer på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske (æf. 167 Leinen) område forbedres, idet systemet samtidig 
udstyres med den nødvendige fleksibilitet til at tage højde for 
medlemsstaternes forskellige indsfaldsvinkler til sådanne anliggender  

e) udgår 

f) udgår  

g)  der vil ske en begrænsning i antallet af EU-retsinstrumenter og (tekst udgår) 
procedurer til vedtagelse heraf (æf. Bresso); sondringen mellem lovgivnings- og 
gennemførelsesinstrumenter vil blive gjort tydeligere  

h) virksomheden inden for retlige og indre anliggender vil få mere effektive procedurer, 
hvilket giver grund til forvente håndgribelige fremskridt på områderne retlige 
anliggender (æf. 186 Esteves og udtalelse fra LIBE), sikkerhed og indvandring 

i)   i en række andre tilfælde vil det blive lettere at (tekst udgår) anvende den succesrige 
fællesskabsmetode, så snart der er en fælles politisk vilje hertil (æf. 167 Leinen) 

j) der vil være mere plads til fleksible arrangementer i tilfælde af, at ikke alle 
medlemsstater er villige eller i stand til at gå videre med visse politikker på samme tid; 

 

 

 Or.en 

 

Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 10 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt 4 og ændringsforslag 201 (Mercedes 
Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim 
Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans 
Cambó) og 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). I tilfælde af vedtagelse bortfalder 
ændringsforslag 200-227) 
 

Punkt 4 

4. konstaterer med tilfredshed, at borgerne får bedre kontrol med EU's virksomhed i kraft 
af en øget demokratisk ansvarlighed, bl.a. på grund af følgende forbedringer: 

a) alle EU-retsakter skal kontrolleres af de nationale parlamentet forud for 
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vedtagelsen og skal, med nogle få undtagelser, godkendes af både de nationale 
regeringer (i Rådet) og af det direkte valgte Europa-Parlament - hvilket er en grad 
af parlamentarisk kontrol, som ikke findes inden for nogen anden overstatslig (æf. 
206 Kaufmann) eller international struktur 

b) de nationale parlamenter vil modtage alle EU-lovforslag i god tid, således at de 
kan drøfte dem, inden Rådet fastlægger en holdning (æf. 207 Kaufmann), og de 
vil også få ret til at gøre indsigelse mod lovgivningsforslag, hvis de mener, at de 
falder uden for EU's kompetenceområde 

c) Europa-Parlamentet vil  i reglen  på lige fod med Rådet træffe afgørelse om (tekst 
udgår) EU's lovgivning (æf. 210 Wuermeling) 

d) Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet, hvorved der skabes 
en forbindelse til resultaterne af Europa-valget 

 e) udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med samtykke fra 
Kommissionens formand, skal stå til ansvar over for både Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Råd 

f) ifølge en ny budgetprocedure skal alle EU-udgifter uden undtagelse godkendes af 
både Rådet og Europa-Parlamentet, hvorved samtlige udgifter vil blive underlagt 
fuld demokratisk kontrol (æf. 216 Duff, Guardans Cambó) 

g) Kommissionens udøvelse af delegerede lovgivningsbeføjelser  (æf. 218 
Kaufmann) vil blive underlagt et nyt system med fælles overvågning fra Europa-
Parlamentets og Rådets side, hvorved de begge får mulighed for at tilbagekalde 
kommissionsafgørelser, som de anfægter 

 h) Rådets samlinger skal være offentlige, når det behandler og vedtager EU-love (æf. 
201 Bresso) 

(i) med hensyn til fremtidige forfatningsrevisioner vil også Europa-Parlamentet have 
beføjelse til at fremlægge forslag, og alle revisionsforslag skal behandles af et 
konvent, medmindre det vedtages at det ikke er nødvendigt, hvilket kræver 
Parlamentets samtykke; 

 Or.en 
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Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 11 
(Kompromisændringsforslag til erstatning af punkt 5 og ændringsforslag 130 (Johannes 
Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
(Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) og 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). I tilfælde af vedtagelse bortfalder ændringsforslag 230-250) 
 

Punkt 5 

5. konstaterer med tilfredshed, at borgernes individuelle rettigheder styrkes (æf. 200 
Leinen) på grund af følgende forbedringer:: 

a) inkorporeringen(æf. 235 Demetriou) i forfatningens del II  af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder betyder, at alle bestemmelser i 
EU-love og alle foranstaltninger, der træffes af EU-institutioner eller bygger på 
EU-love, skal respektere disse grundlæggende rettigheder (tekst udgår) (æf. 200 
Leinen, 222 Stubb, 234 Bresso, 235 Demetriou, 236 Guardans Cambó, 241 
Carnero González, Obiols i Germà) 

 aa) Den Europæiske Union forpligtes til at tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention (æf. 250 Kaufmann), hvorved Unionen gøres til 
genstand for samme eksterne undersøgelser som dens medlemsstater 

b) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere, arbejdsmarkedets parter,  
repræsentative organisationer og civilsamfundet (æf. 234 Bresso) at deltage i EU's 
drøftelser 

 c) indførelsen af et europæisk borgerinitiativ (æf. 212 Voggenhuber), som giver 
borgerne (tekst udgår) mulighed for at stille forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af forfatningen 

d) enkeltpersoners adgang til EU's Domstol inden for rammerne af EU-retten 
udvides (æf. 130 Voggenhuber, Frassoni og 248 Kaufmann); 

 Or.en 
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Kompromisændringsforslag af Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo 

Ændringsforslag 12 
(Kompromisændringsforslagtilerstatning af punkt 7 og ændringsforslag 263 (Mercedes 
Bresso) og 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). I tilfælde af vedtagaelse 
bortfalder ændringsforslag 261-269) 
 

Punkt 7 

7. mener, at denne forfatning vil give et stabilt og varigt (æf. 263 Bresso)grundlag for 
Den Europæiske Unions fremtidige udvikling, idet den vil muliggøre en yderligere 
udvidelse og opstiller mekanismer til en revision af forfatningen, når dette er 
nødvendigt (æf. 267 Duff, Guardans Cambó); 

 Or.en 
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