
 

AM\547172HU.doc  PE 349.939v02 

HU HU 

EURÓPAI PARLAMENT 
2004 2009 

Alkotmányügyi Bizottság 

10.11.2004 PE 349.939v02-00 

MEGEGYEZÉSRE IRÁNYULÓ MÓDOSÍTÁS: 1-12 

Jelentéstervezet (PE 347.119v02-00) 
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
Az európai Alkotmányról szóló Szerződés tervezete 
(2004/2129(INI)) 

Állásfoglalási indítvány 
 

Az előadók ajánlják az alábbi módosítások elfogadását: 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-
Luc Dehaene) (a 2. bevezető hivatkozás kiegészítéseként), 5 (Jean-Luc Dehaene) (új 4a 
bevezető hivatkozásként), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 
(Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni), javasolják továbbá az alábbi 
megegyezésre irányuló módosításokat: 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 1 
(Az A. preambulumbekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló 
módosítás: 9 (Ignasi Guardans Cambó), 10 (Panayiotis Demetriou). Elfogadása esetén az 
alábbi módosítások hatályukat vesztik: 8, 9 és 10) 
A. preambulumbekezdés 

A.  az Európai Unió történelme során jelentős szerepet játszott (Mód. 9 Guardans 
Cambó) abban, hogy sikeresen létrehozta a (törölve) a békén és a jóléten, a 
demokrácián (Mód. 10 Demetriou) és a szabadságon, a jog érvényesülésén és a 
biztonságon alapuló térséget, amely folyamatosan növekszik, 

 Or. en 
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 2 
(Az B. és C. preambulumbekezdés, valamint az alábbi módosítások helyébe lépő, 
megegyezésre irányuló módosítás: 15 (Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), 
23 (Panayiotis Demetriou). Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 11-
14 és18-22) 
B preambulumbekezdés 
B. az (törölve) Alkotmány (törölve) egységes szerkezetbe foglalja ezeket a vívmányokat 

és olyan innovációkat indít be, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartsák 
és növeljék a 25-tagú Unió, illetve esetlegesen több tagállam kapacitását 
hatékonyabb belső és külső működésük érdekében. 

C. (törölve) 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 3 
(A D. és E. preambulumbekezdés, valamint az alábbi módosítások helyébe lépő, 
megegyezésre irányuló módosítás:27 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 35 
(Maria da Assunção Esteves). Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 
25-32) 
D. preambulumbekezdés 

D. az Európai Parlament által annak első megválasztása óta szorgalmazott Alkotmány 
megvalósítására irányuló erőfeszítésekre a Konvent sikere tette fel a koronát, amely 
a tervezetet olyan demokratikus, reprezentatív és átlátható módszer használatával 
készítette el, amely maradéktalanul bizonyította hatékonyságát, és amely figyelembe 
vette Európa polgárainak észrevételeit (Mód. 27 Carnero González, Obiols i Germà), 
ami a kormányközi konferencia által lényegében változatlan formában hagyott 
konszenzushoz vezetett (Mód. 35 Esteves), 

E. (törölve) 

 Or. en 
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 4 
(A F. és I. preambulumbekezdés helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: Elfogadása 
esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 42-55 és 75-99) 
F. preambulumbekezdés 

F. Mivel az Alkotmánynak valamennyi tagállam számára elfogadható 
kompromisszumnak kellett lennie, óhatatlanul kimaradt belőle az Európai 
Parlament, illetve a Tanács néhány olyan javaslata, amely előterjesztőik szerint 
további javuláshoz segítette volna az Uniót, de ennek nagy része a  jövőben is 
megvalósulhat, 

I. (törölve) 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 5 
(A H preambulumbekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló 
módosítás: 70 (Ignasi Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i 
Germà) (első rész törölve). Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 60-
74) 
H. preambulumbekezdés 

H. az alkotmány(törölve) nyilvános viták során bírálatok tárgyát képezte, amelyek nem 
felelnek meg rendelkezései valóságos tartalmának és jogi következményeinek (Mód. 
70 Guardans Cambó), mivel az Alkotmány nem vezet központosított „szuperállam” 
létrehozásához, nem gyengíti az Unió szociális érzékenységét, hanem éppen 
ellenkezőleg, erősíti azt, és (Mód. 67 Carnero González, Obiols i Germà) nem 
hanyagolja el Európa történelmi és szellemi gyökereit azáltal, hogy utal annak 
kulturális, vallási és humanista örökségére, 

 Or. en 
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 6 
(Az (1) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: 
103 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, 
Monica Frassoni), 107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto). 
Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 103-110) 
(1) bekezdés 

1. azt a következtetést vonja le, hogy az Alkotmány  (törölve) egy jó kompromisszumot és 
olyan hatalmas (Mód. 108 Duff) előrelépést jelent, amely végrehajtását követően  a 
meglévő szerződésekhez képest látható (törölve) előnyöket hordoz magában a polgárok 
(és az Európai Parlament mint az előbbiek demokratikus képviselete), a tagállamok 
(benne régióik és helyi önkormányzataik), az Európai Unió intézményei, így az egész 
Európai Unió számára is (Mód. 107 Leinen), 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 7 
(Az alábbi bekezdések előtti alcím helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: (2) 
bekezdés (Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 112-116), (3) 
bekezdés (Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 158-162), (4) 
bekezdés (Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 195-199)  és az (5) 
bekezdés (Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 228-229) 
 

A (2), (3), (4), és (5) bekezdés előtti címek 

Az Unió természetének és célkitűzéseinek világosabbá tétele 

Nagyobb hatékonyság és megerősített szerep a világban 
Több demokratikus felelősségre vonhatóság 
Több jog a polgároknak 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 8 
(A (2) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: 
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 
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(Andrew Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 152 (Andrew Nicholas Duff). Elfogadása esetén az alábbi 
módosítások hatályukat vesztik: 117-157) 
(2) bekezdés 

2. üdvözli azt a tényt, hogy az alkotmány (törölve) világosabbá teszi a polgárok számára az 
Unió természetét és célkitűzéseit, valamint az Unió és a tagállamok közötti kapcsolatokat, 
nevezetesen az alábbiak miatt (Mód. 117 Bresso): 

a) az európai szerződések bonyolult sorozatát egyetlen olvashatóbb dokumentum váltja fel, 
amely felsorolja az Unió célkitűzéseit, hatásköreit és azok korlátait, politikai eszközeit és 
intézményeit (Mód. 123 Dehaene), 

b) megerősítést nyer az Unió kettős legitimitása, és egyértelművé válik, hogy az Unió az 
államok és a polgárok uniója (Mód. 117 Bresso), 

bb) világossá vált és kiszélesítésre került a valamennyi tagállam számára közös 
értékhalmaz, amelyenaz Unió alapul, és amely erős köteléket hoz létre az Unió polgárai 
között (Mód. 252 Kaufmann), 
c) az Unió értékei és célkitűzései, valamint a tevékenységét és a tagállamokkal fennálló 

kapcsolatait vezérlő irányelvek világosan és jobban meghatározásra kerülnek (Mód. 117 
Bresso és 131 Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon), 

d) az„Európai Közösség” és „Európai Unió” között fennálló zavar megszűnik, hiszen az 
Európai Unió egységes jogalannyá és szerkezetté válik (Mód. 118 Leinen), 

e) az európai jogi aktusok egyszerűbbé válnak és terminológiájuk világosabb lesz:  az 
jelenlegi több típusú aktust (rendeletek, irányelvek, határozatok, kerethatározatok stb.) 
„európai jogszabályok” és „európai keretjogszabályok” váltják fel, amelyek szókincse 
érthetőbb (Mód. 117 Bresso, 138 Esteves, 139 Demetriou and 1 JURI vélemény), 

f) garanciákat nyújt (Mód. 148 Demetriou), hogy az Unió soha nem lesz központosított, 
teljes hatalommal rendelkező „szuperállam”: 
- az „egység a sokféleségben” erőteljes (Mód. 145 Duff) hangsúlyozása, 
- a tagállamok „Alkotmány előtti egyenlőségének, valamint az alapvető politikai és 

alkotmányos szerkezetükben, beleértve a regionális és helyi önkormányzatokat is, 
rejlő nemzeti identitásának tiszteletben tartására” vonatkozó kötelezettség, 

- a hatáskör-átruházás elve (mely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás, az arányosság (Mód. 143 Guardans 
Cambó), 

- a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében biztosítják (Mód. 146 
Kaufmann), 

g) az Unió jelképeinek Alkotmányba való illesztése (Mód. 151 Kaufmann) javítja (törölve) 
(Mód. 152 Duff) polgárainak az Unió intézményeire és azok működésére vonatkozó 
tudatosságát, 

h) a tagállamok közötti szolidaritási klauzula alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természetes vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak, 

 Or. en 
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 9 
(A (3) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: 
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), 253 (Jean-Luc Dehaene). Elfogadása esetén az alábbi módosítások 
hatályukat vesztik: 163-173, 175-194 és 253) 
(3) bekezdés 

3. üdvözli azt a tényt, hogy az Alkotmány hatálybalépésével (Mód. 167 Leinen) az Unió 
intézményei hatékonyabban (Mód. 165 Duff) tudják majd végezni feladataikat az 
alábbiaknak köszönhetően: 

a) jelentősen nő azon területek száma, amelyekről a Tanácsban minősített többséggel 
szavaznak egyhangúság helyett, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a 
fennakadásokat a 25 vagy még több tagot számláló Unióban (Mód. 166 Bresso), 

b) az Európai Tanács elnöksége két és félévente fog változni a hathónapos rotációs rendszer 
helyett, 

c) 2014-től (Mód. 177 Kaufmann) kezdve csökkenni fog a Bizottság tagjainak száma (Mód. 
176 Wuermeling), 

d) jelentősen javul majd az Unió láthatósága (Mód. 178 Guardans Cambó) és globális 
szereplői minősége (Mód. 253 Dehaene): 
- az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külső kapcsolatokért felelős 

biztosnak a tisztségét, amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet, az 
egységes európai „külügyminiszteri” poszt váltja fel, amelyet a Bizottság alelnöke  
(Mód. 180 Duff) tölt be, aki a Külügyi Tanács elnökségét is ellátja és azon 
kérdésekben képviseli az Uniót, amelyekben a Külügyi Tanács közös állásponttal 
rendelkezik, 

- egyetlen külső cselekvési szolgálat lesz a külügyminiszter felügyelete alatt (Mód. 
181 Kaufmann), 

- az Európai Közösség által korábban élvezett jogi személyiségi státus átruházása az 
Európai Unióra növeli annak képességét a nemzetközi kapcsolatok terén való 
fellépésre és arra, hogy részt vegyen a nemzetközi megállapodásokban (Mód. 182 
Guardans Cambó) 

- erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a védelmi 
politika területén (Mód. 167 Leinen) 

e) (törölve) 
f) (törölve) 
g) csökken az Európai Unió jogalkotási eszközeinek és az azok elfogadására vonatkozó 

eljárások száma; tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtó eszközök között 
(Mód. 166 Bresso), 

h) a (törölve) bel- és igazságügy területén tanúsított fellépés hatékonyabb eljárások útján 
zajlik majd, ami kézzelfogható fejlődést ígér az igazságszolgáltatás (Mód. 186 Esteves és 
LIBE vélemény), a biztonsági és bevándorlási kérdések területén, 

i) számos egyéb ügyben könnyebbé válik a sikeres közösségi módszer alkalmazására 
vonatkozó határozathozatal, amint megvan erre a politikai akarat (Mód. 167 Leinen), 

j) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az 
esetekben, amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat 
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egyidejűleg átültetni, 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 10 
(A (4) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: 
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), 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Elfogadása esetén az alábbi 
módosítások hatályukat vesztik: 200-227) 
(4) bekezdés 

4. üdvözli azt a tényt, hogy a megnövekedett demokratikus felelősségre vonhatóság 
következtében a polgárok nagyobb mértékben fogják tudni ellenőrizni az Európai Unió 
fellépését, nevezetesen az alábbi előrelépéseknek köszönhetően: 

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását a nemzeti parlamentek által történő vizsgálat 
fogja megelőzni és, néhány kivétellel, mind a nemzeti kormányok (a (törölve) Tanácsban), 
mind a közvetlenül megválasztott Európai Parlament kettős jóváhagyására szükség lesz 
elfogadásukhoz, ami a parlamenti ellenőrzés más szupranacionális (Mód. 206 Kaufmann) 
vagy nemzetközi rendszerben nem létező szintjét jelenti, 

b) a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni az Európai Unió javaslatait 
ahhoz, hogy a tanács álláspont elfogadása (Mód. 207 Kaufmann) előtt megvitathassák 
őket minisztereikkel és jogot kapnak arra is, hogy kifogásolják a jogalkotási tervezetet, 
amennyiben úgy érzik, hogy az túlmutat az (törölve) Unió hatáskörén, 

c) az Unió jogszabályainak nagyobb részénél az Európai Parlament szabály szerint (Mód. 
210 Wuermeling) a Tanáccsal egyenlő döntési jogkört kap, 

d) a Bizottság elnökét az Európai Parlament fogja választani, ezáltal közvetlen kapcsolatot 
teremtve az európai választások eredményével, 

e) az Európai Tanács által a Bizottság elnökével összhangban kinevezendő külügyminiszter 
(Mód. 215 Kaufmann) elszámoltatható lesz mind az Európai Parlament, mind az Európai 
Tanács felé, 

f) az új költségvetési eljárás az Európai Unió kiadásainak kivétel nélkül mind a Tanács, 
mind az Európai Parlament által történő jóváhagyását megköveteli majd, így valamennyi 
kiadás teljes demokratikus ellenőrzés alá kerül (Mód. 216 Duff, Guardans Cambó), 

g) az átruházott jogalkotási hatáskör (törölve) (Mód. 218 Kaufmann) Bizottság által történő 
gyakorlását egy új rendszerben közösen fogja felügyelni az Európai Parlament és a 
Tanács, ami lehetővé teszi, hogy bármelyikük visszahívja a Bizottság azon határozatait, 
amelyekkel nem értenek egyet, 

h) a Tanács ülése nyilvános (törölve) uniós jogszabályok elfogadása és az azokról folytatott 
viták esetén (Mód. 201 Bresso), 

i) az Alkotmány jövőbeli felülvizsgálatait illetően, az Európai Parlamentnek is lesz joga 
javaslatokat benyújtani, és a javasolt felülvizsgálatot konventnek kell megvizsgálnia, 
kivéve, ha a Parlament eltekint ennek szükségességétől, 

 Or. en 
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 11 
(A (5) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: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), 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Elfogadása esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 230-250) 
(5) bekezdés 

5. üdvözli azt a tényt, hogy a polgárok egyéni jogai (Mód. 200Leinen) erősödnek az alábbi 
előrelépéseknek köszönhetően: 

a) az EU Alapvető Jogok Chartájának az Alkotmány II. részébe történő beépítése (Mód. 
235 Demetriou) azt jelenti, hogy az Európai Unió joga valamennyi rendelkezésének és az 
EU intézményei által vagy az EU joga alapján végrehajtott valamennyi fellépésnek meg 
kell felelnie ezen szabványoknak (törölve) (Mód. 200 Leinen, 222 Stubb, 234 Bresso, 235 
Demetriou, 236 Guardans Cambó, 241 Carnero González, Obiols i Germà), 

aa) az Uniónak csatlakoznia kell az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (Mód. 250 
Kaufmann), ezáltal az Unió ugyanolyan külső ellenőrzés alá kerül, mint annak tagállamai, 
b) új rendelkezések teszik lehetővé a polgárok, a szociális partnerek, az őket képviselő 

egyesületek és a civil társadalom (Mód. 234 Bresso) részvételét az Unió 
tanácskozásaiban, 

c) az európai polgároknak lehetőségük lesz javaslatokat (Mód. 212 Voggenhuber) 
benyújtani (Mód. 246 Duff, Guardans Cambó) olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy az 
Alkotmány végrehajtása érdekében az Unió jogi aktusára van szükség (Mód. 234 
Bresso), 

d) nőnek a magánszemélyek lehetőségei arra vonatkozóan, hogy a közösségi jog alapján 
igazságszolgáltatást vegyenek igénybe (Mód. 130 Voggenhuber, Frassoni and 248 
Kaufmann), 

 Or. en 

 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Módosítás: 12 
(A (7) bekezdés és az alábbi módosítások helyébe lépő, megegyezésre irányuló módosítás: 
263 (Mercedes Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Elfogadása 
esetén az alábbi módosítások hatályukat vesztik: 261-269) 
(7) bekezdés 

7. úgy véli, hogy ez az Alkotmány olyan stabil és tartós  (Mód. 263 Bresso) keretet ad az 
Európai Unió jövőbeli fejlődéséhez, amely lehetővé teszi a további bővítést és szükség esetén 
felülvizsgálatához mechanizmusokat biztosít (Mód. 267 Duff, Guardans Cambó) 
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