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Σχέδιο έκθεσης (PE 349.939v02-00) 
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη 
(2004/2129(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
 
 

Οι συντάκτες συνιστούν την έγκριση των τροπολογιών 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-
Luc Dehaene), (ως προσθήκη στη 2η αιτιολογική αναφορά), 5 (Jean-Luc Dehaene) (ως 
αιτιολογική αναφορά 4α νέα), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 
(Bronisław Geremek) και 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) και προτείνουν τις 
ακόλουθες συµβιβαστικές τροπολογίες: 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 1 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την αιτιολογική σκέψη Α και τις τροπολογίες 9 
(Ignasi Guardans Cambó) και 10 (Παναγιώτη ∆ηµητρίου). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 8, 9 
και 10 ακυρώνονται) 
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο διάβα της να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο 
συµβάλλοντας σε (Τροπ. 9 Guardans Cambó) έναν όλο και επεκτεινόµενο χώρο 
(διαγραφή) ειρήνης και ευηµερίας, δηµοκρατίας (Τροπ. 10 ∆ηµητρίου) και 
ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, 

 Or. en 
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Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 2 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις αιτιολογικές σκέψεις Β και Γ και τις 
τροπολογίες 15 (Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Jo Leinen) και 23 (Παναγιώτη 
∆ηµητρίου). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 11-14 και 18-22 ακυρώνονται) 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. το (διαγραφή) Σύνταγµα (διαγραφή) εδραιώνει τα επιτεύγµατα αυτά και επιφέρει 
θεσµικές καινοτοµίες οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και ενίσχυση της 
ικανότητα της Ένωσης των 25 και, δυνητικώς, περισσοτέρων κρατών µελών να 
ενεργούν αποτελεσµατικά τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό, 

Γ. διαγράφεται 

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 3 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις αιτιολογικές σκέψεις ∆ και Ε και τις 
τροπολογίες 27 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) και 35 (Maria da 
Assunção Esteves). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 25-32 ακυρώνονται) 
Αιτιολογική σκέψη ∆ 

∆. οι προσπάθειες για την επίτευξη Συντάγµατος, τις οποίες κατέβαλε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από την πρώτη άµεση εκλογή του, έχουν επιστεγαστεί από την 
επιτυχία της Συνέλευσης, η οποία προετοίµασε το σχέδιο βάσει µιας δηµοκρατικής, 
αντιπροσωπευτικής και διαφανούς µεθόδου που απέδειξε πλήρως την 
αποτελεσµατικότητά της, και στηρίχθηκε στη συµβολή των πολιτών της Ευρώπης 
(Τροπ. 27 Carnero González, Obiols i Germà), οδηγώντας στη συναίνεση, την οποία 
η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη διατήρησε ουσιαστικά αναλλοίωτη (Τροπ. 35 Esteves), 

Ε. διαγράφεται 

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 4 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ και Θ. Εάν εγκριθεί, 
οι τροπολογίες 42-55 και 75-99 ακυρώνονται) 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

ΣΤ. το Σύνταγµα, ως συµβιβασµός που έπρεπε να είναι αποδεκτός από όλα τα κράτη 
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µέλη, άφησε αναπόφευκτα έξω ορισµένες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή της Συνέλευσης, οι οποίες, κατά την άποψη των συντακτών τους, θα είχαν 
επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις στην Ένωση, πολλές εκ των οποίων παραµένουν 
πιθανές στο µέλλον, 

Θ. διαγράφεται 

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 5 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την αιτιολογική σκέψη Η και τις τροπολογίες 70 
(Ignasi Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (το πρώτο 
µέρος διαγράφεται). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 60-74 ακυρώνονται) 
Αιτιολογική σκέψη Η 

Η. το Σύνταγµα έχει υποστεί κάποιες κριτικές σε δηµόσιες συζητήσεις οι οποίες δεν 
αντιστοιχούν στο πραγµατικό περιεχόµενο και τις νοµικές συνέπειες των διατάξεών 
του (Τροπ. 70 Guardans Cambó) διότι το Σύνταγµα δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία 
ενός κεντρικού υπερκράτους, θα ενισχύσει και δεν θα µειώσει την κοινωνική 
διάσταση της Ένωσης και (Τροπ. 67 Carnero González, Obiols i Germà) δεν αγνοεί 
τις ιστορικές και πνευµατικές ρίζες της Ευρώπης αφού αναφέρεται στην πολιτιστική,  
θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονοµιά της: 

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 6 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 1 και τις τροπολογίες 103 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica 
Frassoni), 107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff) και 109 (Sérgio Sousa Pinto). Εάν 
εγκριθεί, οι τροπολογίες 103-110 ακυρώνονται) 
Παράγραφος 1 

1. καταλήγει ότι το Σύνταγµα αποτελεί γενικά (διαγραφή) σωστό συµβιβασµό και 
ευρεία (Τροπ. 108 Nicholas Duff) βελτίωση των ισχυουσών συνθηκών από την οποία, 
αφ' ης στιγµής εφαρµοσθεί, θα αντλήσουν ορατά οφέλη οι (διαγραφή) πολίτες (και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, ως οι δηµοκρατικοί 
εκπρόσωποί τους), τα κράτη µέλη (συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειών και 
των τοπικών αρχών τους), η αποτελεσµατική λειτουργία των θεσµικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εποµένως ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση (Τροπ. 
107 Leinen)· 
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 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 7 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τον υπότιτλο πριν από την παράγραφο 2 (εάν 
εγκριθεί, οι τροπολογίες 112-116 καθίστανται άνευ αντικειµένου), τον υπότιτλο πριν από την 
παράγραφο 3 (εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 158-162 καθίστανται άνευ αντικειµένου), τον 
υπότιτλο πριν από την παράγραφο 4 (εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 195-199 καθίστανται άνευ 
αντικειµένου) και τον υπότιτλο πριν από την παράγραφο 5 (εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 228-
229 ακυρώνονται) 
Τίτλοι πριν από τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 

Mεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη φύση και τους στόχους της Ένωσης 

Mεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ενισχυµένος ρόλος στον κόσµο 

Περισσότερη δηµοκρατική ευθύνη 

Περισσότερα δικαιώµατα για τους πολίτες 

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 8 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 2 και τις τροπολογίες 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 (Παναγιώτη ∆ηµητρίου), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 
(Andrew Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Παναγιώτη ∆ηµητρίου), 151 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann) και 152 (Andrew Nicholas Duff). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 
117-157 ακυρώνονται) 
Παράγραφος 2 

2. επιδοκιµάζει το ότι το Σύνταγµα παρουσιάζει στους πολίτες µε περισσότερη 
σαφήνεια τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις σχέσεις ανάµεσα στην 
Ένωση και τα κράτη µέλη, δεδοµένου ειδικότερα ότι (Τροπ. 117 Bresso): 

 (α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ένα 
πιο ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα υπαγορεύονται οι στόχοι της Ένωσης, 
οι εξουσίες της και τα όριά της, οι µηχανισµοί της πολιτικής της και τα 
θεσµικά όργανά της (Τροπ. 123 Dehaene), 

 (β) επικυρώνεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης, µε τη διευκρίνιση ότι αυτή 
αποτελεί Ένωση κρατών και πολιτών (Τροπ. 117 Bresso), 
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 (ββ) ο κατάλογος των σε όλα τα κράτη µέλη κοινών αξιών, επί του οποίου 
εδράζεται η Ένωση και ο οποίος δηµιουργεί έναν ισχυρό δεσµό µεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, έχει καταστεί σαφέστερος και έχει επεκταθεί (Τροπ. 
252 Kaufmann), 

 (γ) διευκρινίζονται και προσδιορίζονται καλύτερα οι στόχοι της Ένωσης καθώς 
και οι αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της µε τα κράτη µέλη 
(διαγραφή) (Τροπ. 117 Bresso και 131 Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, 
Patrie, Peillon), 

 (δ) η σύγχυση των όρων "Ευρωπαϊκή Κοινότητα" και "Ευρωπαϊκή Ένωση" θα 
τερµατιστεί καθόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί µια ενιαία νοµική 
οντότητα και διάρθρωση (Τροπ. 118 Leinen), 

 (ε) απλοποιούνται τα ευρωπαϊκά νοµοθετικά κείµενα και αποσαφηνίζεται η 
ορολογία τους: οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια 
αντικαθιστούν την σηµερινή πολυπληθή τυπολογία κειµένων (κανονισµοί, 
οδηγίες, αποφάσεις, αποφάσεις-πλαίσια), µε τη χρησιµοποίηση πιο 
κατανοητού λεξιλογίου (Τροπ. 117 Bresso, 138 Esteves, 139 ∆ηµητρίου και 1 
γνωµοδότησης JURI), 

 (στ) παρέχει (Τροπ. 148 ∆ηµητρίου) εγγυήσεις πως η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ 
ένα κεντρικό παντοδύναµο "υπερκράτος": 

  - την έντονη (Τροπ. 145 Duff) έµφαση για αποκέντρωση που είναι εγγενής 
στην έννοια της "ενότητας µε ποικιλοµορφία", 

  - την υποχρέωση για σεβασµό της εθνικής ταυτότητας των κρατών µελών, 
της εγγενούς στις θεµελιώδεις δοµές τους, πολιτικές και συνταγµατικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

  - τις αρχές της εκχώρησης εξουσιών (σύµφωνα µε τις οποίες η Ένωση 
διαθέτει µόνο τις αρµοδιότητες που της έχουν εκχωρήσει τα κράτη µέλη), 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (Τροπ. 143 Guardans 
Cambó), 

  - τη συµµετοχή των ίδιων των κρατών µελών στο σύστηµα λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης και την ανάγκη συµφωνίας τους για οιεσδήποτε 
αλλαγές σε αυτό (Τροπ. 146 Kaufmann), 

 (ζ) η αναφορά των συµβόλων της Ένωσης στο Σύνταγµα (Τροπ. 151 Kaufmann) 
θα συµβάλει στο να γίνουν καλύτερα γνωστά (διαγραφή) (Τροπ. 152 Duff)τα 
θεσµικά όργανα της Ένωσης και η δράση τους, 

 (η) µε τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη µπορούν οι πολίτες να 
αναµένουν πως θα τύχουν της στήριξης από όλα τα µέρη της Ένωσης σε 
περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης ή φυσικής/ανθρωπογενούς καταστροφής, 

 Or. en 
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Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 9 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 3 και τις τροπολογίες 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) και 253 (Jean-Luc Dehaene). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 163-173, 
175-194 και 253 ακυρώνονται) 
Παράγραφος 3 

3. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα, τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης θα µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους πιο αποδοτικά 
(Τροπ. 165 Duff), κυρίως διότι: 

 (α) υπάρχει σηµαντική αύξηση των θεµάτων επί των οποίων οι κυβερνήσεις θα 
αποφασίζουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία και όχι µε 
οµοφωνία, ένα στοιχείο απαραίτητο προκειµένου η Ένωση των 25 κρατών 
µελών να µπορεί να λειτουργεί χωρίς να παρεµποδίζεται από αρνησικυρίες 
(Τροπ. 166 Bresso), 

 (β) η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διατηρείται επί δυόµισι χρόνια και 
όχι εκ περιτροπής επί εξάµηνο,  

 (γ) θα µειωθεί από το έτος 2014 (Τροπ. 177 Kaufmann) ο αριθµός των µελών 
(Τροπ. 176 Wuermeling) της Επιτροπής, 

 (δ) θα αυξηθεί σηµαντικά η προβολή της Ένωσης (Τροπ. 178 Guardans Cambó) 
και ο ρόλος της ως παγκόσµιου παράγοντα (Τροπ. 253 Dehaene), 

  - ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ο Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις - δύο θέσεις που 
παρουσιάζουν επικάλυψη έργου και σύγχυση - θα συγχωνευθούν σε µια 
ενιαία θέση ευρωπαίου "Υπουργού Εξωτερικών" ο οποίο θα είναι ένας 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Τροπ. 180 Duff), θα προεδρεύει του 
Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και θα µπορεί να οµιλεί εξ ονόµατος 
της Ένωσης για όλα εκείνα τα θέµατα για τα οποία υπάρχει κοινή θέση, 

  - θα υπάρχει ενιαία υπηρεσία εξωτερικής δράσης υπό την εποπτεία του 
Υπουργού Εξωτερικών (Τροπ. 181 Kaufmann), 

  - η απόδοση στην Ένωση νοµικής προσωπικότητας, της οποίας απέλαυε 
πριν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αυξήσει την ικανότητά της να ενεργεί 
στις διεθνείς σχέσεις και να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε διεθνείς 
συµφωνίες (Τροπ. 182 Guardans Cambó), 

  - θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δοµές στον 
τοµέα της πολιτικής ασφάλειας (Τροπ. 167 Leinen) και άµυνας, µε την 
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απαραίτητη ευελιξία για την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων των 
κρατών µελών σε αυτά τα ζητήµατα, 

 (ε) διαγράφεται 

 (στ) διαγράφεται 

 (ζ) θα µειωθεί ο αριθµός των νοµοθετικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
και των διαδικασιών για την έγκρισή τους· θα γίνει δε σαφής διάκριση 
ανάµεσα στα νοµοθετικά και εκτελεστικά µέσα (Τροπ. 166 Bresso), 

 (η) η δράση (διαγραφή) στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων θα αποκτήσει αποτελεσµατικότερες διαδικασίες, πράγµα που 
εγγυάται απτή πρόοδο σε ό,τι αφορά τα θέµατα της δικαιοσύνης (Τροπ. 186 
Esteves), της ασφάλειας και της µετανάστευσης, 

 (θ) για έναν ορισµένο αριθµό άλλων θεµάτων, θα διευκολυνθεί (διαγραφή) η 
εφαρµογή της επιτυχούς κοινοτικής µεθόδου, στον βαθµό που θα υπάρξει η 
αναγκαία προς τούτο κοινή πολιτική βούληση (Τροπ. 167 Leinen, 

 (ι) υπάρχει µεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες ρυθµίσεις όταν δεν είναι 
διατεθειµένα  όλα τα κράτη µέλη ή δεν µπορούν να εφαρµόσουν ορισµένες 
πολιτικές ταυτόχρονα,  

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 10 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 4 και τις τροπολογίες 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) και 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 200-227 
ακυρώνονται) 
Παράγραφος 4 

4. χαίρεται που οι πολίτες θα ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσω µιας εκτεταµένης δηµοκρατικής ευθύνης, και συγκεκριµένα λόγω των 
δύο ακόλουθων βελτιώσεων: 

 (α) η έγκριση όλης της νοµοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουµένως στον 
ενδελεχή έλεγχο των  εθνικών κοινοβουλίων και, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, στη 
διπλή έγκριση τόσο των εθνικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο του Συµβουλίου 
(διαγραφή)) όσο και του άµεσα εκλεγµένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 
επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καµία άλλη υπερεθνική 
(Τροπ. 206 Kaufmann) ή διεθνή δοµή, 

 (β) τα εθνικά κοινοβούλια θα παραλαµβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις της 
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Ένωσης και θα τις συζητούν µε τους υπουργούς τους πριν από την έγκριση 
θέσης του Συµβουλίου (Τροπ. 207 Kaufmann) και θα αποκτήσουν το δικαίωµα 
να εκφράσουν αντιρρήσεις σε σχέδια νόµων εάν νοµίζουν ότι αυτά 
υπερβαίνουν το πεδίο αρµοδιοτήτων της Ένωσης, 

 (γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει κατά κανόνα (Τροπ. 210 
Wuermeling) επί ίσοις όροις µε το Συµβούλιο για τη νοµοθεσία της Ένωσης, 

 (δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
έτσι θεσπίζεται ένας σύνδεσµος µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, 

 (ε) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
κατόπιν συµφωνίας µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος τόσο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

 (στ) µια νέα διαδικασία του προϋπολογισµού θα απαιτεί να εγκρίνονται όλες οι 
δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από το Συµβούλιο όσο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς εξαιρέσεις, θέτοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, 
όλες τις δαπάνες υπό πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο (Τροπ. 216 Duff, Guardans 
Cambó), 

 (ζ) η άσκηση των κατ' ανάθεση νοµοθετικών εξουσιών (διαγραφή) (Τροπ. 218 
Kaufmann) της Επιτροπής θα υπόκειται σε ένα νέο σύστηµα κοινής 
επιτήρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα 
κάθε ένα από τα όργανα αυτά να µπορεί να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής 
προς τις οποίες είναι αντίθετο, 

 (η) (διαγραφή) το Συµβούλιο θα συνεδριάζει δηµόσια όταν συζητεί και εγκρίνει 
τη νοµοθεσία της Ένωσης (Τροπ. 201 Bresso), 

 (θ) σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την εξουσία να υποβάλλει προτάσεις, και η 
εξέταση οποιασδήποτε προτεινόµενης αναθεώρησης πρέπει να διεξάγεται από 
µία Συνέλευση εκτός εάν το Κοινοβούλιο συµφωνήσει πως δεν χρειάζεται κάτι 
τέτοιο,  

 Or. en 
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Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 11 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 5 και τις τροπολογίες 130 
(Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 
222 (Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Παναγιώτη ∆ηµητρίου), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) και 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Εάν εγκριθεί, οι τροπολογίες 230-250 ακυρώνονται) 
Παράγραφος 5 

5. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών θα ενισχυθούν λόγω 
των ακόλουθων βελτιώσεων: 

 (α) της ενσωµάτωσης (Τροπ. 235 ∆ηµητρίου) του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ένωσης στο µέρος ΙΙ του Συντάγµατος, γεγονός που 
σηµαίνει ότι όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
οποιαδήποτε δράση λαµβάνεται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή βασίζεται στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
συµβαδίζουν µε αυτούς τους κανόνες (διαγραφή) (Τροπ. 200 Leinen, 222 
Stubb, 234 Bresso, 235 ∆ηµητρίου, 236 Guardans Cambó, 241 Carnero 
González, Obiols i Germà), 

 (αα) η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Τροπ. 250 Kaufmann), 
καθιστώντας έτσι την Ένωση υποκείµενη στην ίδια εξωτερική αξιολόγηση 
µε τα κράτη µέλη της, 

 (β) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών, των κοινωνικών 
εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών 
(Τροπ. 234 Bresso) στις συζητήσεις της Ένωσης, 

 (γ) της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (Τροπ. 212 
Voggenhuber) που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν 
(Τροπ. 246 Duff, Guardans Cambó) προτάσεις για ορισµένα θέµατα για τα 
οποία κρίνουν πως απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή 
του Συντάγµατος (Τροπ. 234 Bresso), 

 (δ) οι ιδιώτες θα έχουν ευρύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο του 
κοινοτικού δικαίου (Τροπ. 130 Voggenhuber, Frassoni και 248 Kaufmann),  

 Or. en 

 

Συµβιβαστική τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Τροπολογία 12 
(Συµβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την παράγραφο 7 και τις τροπολογίες 263 
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(Mercedes Bresso) και 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Εάν εγκριθεί, 
οι τροπολογίες 261-269 ακυρώνονται) 
Παράγραφος 7 

7. θεωρεί πως το Σύνταγµα αυτό θα παράσχει ένα σταθερό και διαρκές (Τροπ. 263 
Bresso) πλαίσιο για την µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 
οποίου θα είναι δυνατή η µελλοντική της διεύρυνση προβλέποντας, εκ παραλλήλου, 
τους µηχανισµούς αναθεώρησής του όταν αυτό καταστεί αναγκαίο (Τροπ. 267 Duff, 
Guardans Cambó)· 

 Or. en 
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