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Sprawozdawcy zalecają przyjęcie następujących poprawek: 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 
(Jean-Luc Dehaene) (jako dodatek do drugiego punktu uzasadnienia), 5 (Jean-Luc Dehaene) 
(jako punkt uzasadnienia 4a nowy), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 
260 (Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) oraz proponują następującą 
poprawkę kompromisową:  
 
 
 
 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 1 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podpunkt uzasadnienia A i poprawkę 9 (Ignasi 
Guardans Cambó) oraz 10 (Panayiotis Demetriou), w razie przyjęcia poprawki 8, 9 i 10 
zostają skreślone) 
Podpunkt uzasadnienia A 

A. Unia Europejska w całej swej historii odgrywała poważną rolę (poprawka 9, 
Guardans Cambó) w tworzeniu stale rozszerzającego się obszaru (skreślenie) pokoju i 
dobrobytu, demokracji (poprawka 10, Demetriou) oraz wolności, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa, 
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 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 2 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podpunkt uzasadnienia B i C oraz poprawkę 15 
(Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen) i 23 (Panayiotis Demetriou). W razie 
przyjęcia poprawki 11-14 i 18-22 zostają skreślone) 
Podpunkt uzasadnienia B 

B. (skreślenie) Konstytucja (skreślenie) konsoliduje te osiągnięcia i wprowadza 
innowacje ważne z punktu widzenia utrzymania i poprawy zdolności Unii 25 - a 
może w przyszłości większej ilości Państw Członkowskich - do skutecznych działań 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

C. skreślony 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 3 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podpunkt uzasadnienia D i E oraz poprawki 27 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) i 35 (Maria da Assunção Esteves). W 
razie jej przyjęcia poprawki 25-32 zostają skreślone) 
Podpunkt uzasadnienia D 

D. starania o stworzenie Konstytucji, czynione przez Parlament Europejski od 
momentu pierwszych bezpośrednich wyborów, zostały ukoronowane sukcesem 
konwentu, który przygotował projekt traktatu stosując metody demokratyczne, 
reprezentatywne i transparentne, które - dzięki uwzględnieniu wkładu obywateli 
Europy  (poprawka 27, Carnero González, Obiols i Germà) - okazały się w pełni 
skuteczne i pozwoliły osiągnąć konsensus, który Konferencja Międzyrządowa 
przyjęła w zasadzie bez zmian (poprawka 35, Esteves). 

E. skreślony 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 4 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podpunkt uzasadnienia F i I . W razie jej przyjęcia 
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poprawki 42-55 oraz 75-99 zostają skreślone.) 
Podpunkt uzasadnienia F 

F. Konstytucja, jako kompromis, który musiał być do przyjęcia dla wszystkich Państw 
Członkowskich, nieuchronnie pominęła niektóre propozycje Parlamentu 
Europejskiego lub Konwentu, które - zdaniem ich autorów - uczyniłyby Unię lepszą. 
Wiele z nich może być zrealizowanych w przyszłości. 

I. skreślony 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 5 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podpunkt uzasadnienia H i poprawkę 70 (Ignasi 
Guardans Cambó) oraz 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (pierwsza 
część skreślona). (W razie jej przyjęcia poprawki 60-74 zostają skreślone) 
Podpunkt uzasadnienia H. 

H. (skreślenie) Konstytucja poddana została w publicznej debacie pewnej krytyce, która 
nie odpowiada jej faktycznej treści i skutkom prawnym jej postanowień (poprawka 
70, Guardans Cambó), ponieważ konstytucja nie doprowadzi do powstania 
scentralizowanego superpaństwa, i raczej umocni, a nie zmniejszy, wymiar społeczny 
Unii, ani też (poprawka 67, Carnero González, Obiols i Germà) nie lekceważy 
historycznych i duchowych korzeni Europy, ponieważ odwołuje się do jej 
dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego, 

 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 6 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 1 oraz poprawkę 103 (Carlos Carnero González, 
Raimon Obiols i Germa), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo Leinen), 
108 (Andrew Nicholas Duff) i 190 (Sérgio Sousa Pinto). W razie jej przyjęcia poprawki 103-
110 zostają skreślone). 
Ust. 1 

1. Stwierdza, że konstytucja jako całość (skreślenie) stanowi dobry kompromis i 
kolosalny (poprawka 108, Duff) postęp w porównaniu z obecnymi traktatami i, w 
momencie zatwierdzenia, przyniesie widoczne korzyści (skreślenie) obywatelom 
(oraz ich demokratycznym przedstawicielom - Parlamentowi Europejskiemu i 
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parlamentom narodowym), Państwom Członkowskim (łącznie z ich regionami i 
władzami lokalnymi) oraz zwiększy skuteczność działania instytucji Unii 
Europejskiej, a więc skuteczność działania Unii jako całości (poprawka 107, 
Leinen). 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 7 
(Poprawka kompromisowa zastępująca podtytuł przed ust. 2 (w razie jej przyjęcia poprawki 
158-162 zostają skreślone), podtytuł przed ust. 4 (w razie jej przyjęcia poprawki 195-199 
zostają skreślone) oraz podtytuł przed ust. 5 (w razie jej przyjęcia poprawki 228-229 zostają 
skreślone)) 
Tytuły przed ust. 2, 3, 4 i 5. 

Większa przejrzystość charakteru i celów Unii   

Większa skuteczność i umocnienie roli światowej 

Większa odpowiedzialność demokratyczna 

Więcej praw obywatelskich 

  

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 8 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 2 i poprawki 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), 
152 (Andrew Nicholas Duff). (W razie przyjęcia poprawki 117-157 zostają skreślone). 
Ust. 2 

Wita z zadowoleniem fakt, że (skreślenie) konstytucja daje obywatelom większą świadomość 
charakteru i celów Unii i jej stosunków z Państwami Członkowskim, mianowicie 
dzięki (poprawka 117 Bresso): 
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(a) zastąpieniu złożonego zbioru traktatów jednym bardziej czytelnym dokumentem 
obejmującym cele Unii, jej uprawnienia i ich granice, jej instrumenty polityczne 
oraz jej instytucje  (poprawka 123, Dehaene); 

(b) potwierdzeniu podwójnej legitymacji Unii i wyjaśnieniu, że jest ona Unią państw 
i obywateli (poprawka 117, Bresso); 

(bb) uczynieniu wyraźniejszym i poszerzeniu kanonu wartości wspólnych wszystkim 
Państwo Członkowskim, które to wartości stanowią fundament Unii i silną więź 
pomiędzy jej obywatelami (poprawka 252, Kaufmann);  

(c) wyjaśnieniu i lepszemu zdefiniowaniu (poprawka 11,7 Bresso i 131, Reynaud, 
Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon) celów Unii jak też zasad jej działania i 
stosunków z Państwami Członkowskimi; 

(d) zakończeniu - ponieważ Unia Europejska stanie się jedną spójną strukturą i 
osobą prawną - mylącego rozróżnienia pomiędzy „Wspólnotą Europejską" i 
„Unią Europejską" (poprawka 118, Leinen); 

(e) uproszczeniu i terminologicznemu wyjaśnieniu europejskich aktów prawnych: 
zastąpieniu istniejących rozlicznych rodzajów aktów prawnych (rozporządzeń, 
dyrektyw, decyzji, decyzji ramowych etc) „ustawami europejskimi" i 
„europejskimi ustawami ramowymi", których słownictwo jest bardziej 
zrozumiałe (poprawka 117, Bresso, 138, Esteves, 139, Demetriou i 1 JURI 
opinia);    

(f) zagwarantowaniu (poprawka 148, Demetriou), że Unia nigdy nie stanie się 
scentralizowanym i wszechmocnym superpaństwem: 

- silnemu zaakcentowaniu decentralizacji wynikającej z zasady „zjednoczeni w 
różnorodności" (poprawka 145, Duff),  

- zobowiązaniu do „przestrzegania narodowej odrębności Państw 
Członkowskich zawartej w ich podstawowych strukturach, politycznych i 
konstytucyjnych, wliczając w to ich samorządy regionalne i lokalne", 

- zasadzie delegowania kompetencji (co oznacza, że Unia ma jedynie 
kompetencje przyznane jej przez Państwa Członkowskie), zasadzie 
subsydiarności i proporcjonalności (poprawka 143, Guardans Cambó),  

- udziałowi samych Państw Członkowskich w systemie podejmowania decyzji 
przez Unię i wymaganiu ich zgody na jego zmianę (poprawka 146, 
Kaufmann); 

(g) włączeniu symboli Unii Europejskiej do konstytucji, co (poprawka 151, 
Kaufmann) podwyższy (skreślenie) (poprawka 152, Duff) stan świadomości 
istnienia instytucji Unii i ich działań;  
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(h) klauzula solidarności Państw Członkowskich pozwala obywatelom, w przypadku 
ataku terrorystycznego lub katastrofy naturalnej bądź wywołanej przez człowieka, 
oczekiwać pomocy od wszystkich członków Unii; 

 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 9 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 3 i poprawki i poprawki 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). W razie jej przyjęcia poprawki 163-173 i 175-194 oraz 
253 zostają skreślone) 
Ust. 3 

3. Wita z zadowoleniem fakt, że (poprawka 167, Leinen) wraz z wejściem konstytucji w 
życie, instytucje Unii będą mogły skuteczniej (poprawka 165, Duff) wykonywać swe 
działania, ponieważ: 

(a) następuje znaczne zwiększenie obszarów, w których rządy podczas spotkań Rady 
będą podejmować decyzje kwalifikowaną większością głosów, a nie jednogłośnie, 
co jest bardzo ważnym czynnikiem umożliwienia Unii 25 Państw Członkowskich 
działania nieblokowanego prawem weta (poprawka 166, Bresso); 

(b) kadencja prezydencji trwać będzie dwa i pól roku zamiast obecnej rotacji co sześć 
miesięcy; 

(c) od roku 2014 (poprawka 177, Kaufmann) zostanie zredukowana liczba członków 
(poprawka 176, Wuermeling)  Komisji; 

(d) nastąpi znaczna poprawa widoczności Unii (poprawka 178, Guardans Cambó) i 
możliwości występowania na arenie światowej (poprawka 253, Dehaene):   

- Wysoki Przedstawiciel Unii ds. WPZiB i komisarz ds. stosunków 
międzynarodowych - dwa stanowiska powodujące duplikacje i niejasność - 
zastąpieni zostaną przez jednego europejskiego ministra „spraw 
zagranicznych", który będzie wiceprzewodniczącym Komisji  (poprawka 180, 
Duff) przewodniczącym Radzie Spraw Zagranicznych i wypowiadającym się 
w imieniu Unii w sprawach, w których będzie ona miała jednolite stanowisko, 

- będzie istniała tylko jedna służba działań zewnętrznych, za którą odpowiadał 
będzie minister spraw zagranicznych  (poprawka 181, Kaufmann), 

- przekazanie Unii osobowości prawnej, którą uprzednio posiadała Wspólnota 
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Europejska, zwiększy jej zdolność działania w zakresie stosunków 
międzynarodowych i występowania jako strona porozumień 
międzynarodowych  (poprawka 182, Guardans Cambó), 

- dzięki uzyskaniu niezbędnej elastyczności w godzeniu zróżnicowanego 
podejścia Państw Członkowskich do zagadnień polityki bezpieczeństwa i 
obrony (poprawka 167, Leinen), zwiększeniu ulegnie zdolność Unii do 
rozwijania wspólnych struktur w tej dziedzinie; 

(e) skreślony 

(f) skreślony 

(g) zmniejszeniu ulegnie ilość instrumentów legislacyjnych Unii oraz procedur ich 
przyjmowania; wyjaśniona zostanie różnica pomiędzy instrumentami 
legislacyjnymi i wykonawczymi (poprawka 166, Bresso);  

(h) (skreślenie) działania w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych poddane 
zostaną bardziej skutecznym procedurom, co da namacalny postęp w dziedzinie 
sprawiedliwości (poprawka 186 Esteves i LIBE opinia), bezpieczeństwa i 
zagadnienia imigracji; 

(i) w wielu innych sprawach łatwiej będzie stosować odnoszącą sukcesy metodę 
wspólnotową, gdy tylko pojawi się wola polityczna jej zastosowania (poprawka 
167, Leinen); 

(j) jeśli nie wszystkie Państwa Członkowskie będą jednocześnie w stanie lub gotowe 
do wprowadzenie określonych polityk, zaistnieje więcej możliwości 
wprowadzenia elastycznych rozwiązań; 

 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 10 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 4 i poprawki i poprawki 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). W razie jej przyjęcia poprawki 200-227 zostają 
skreślone) 
Ust. 4 

4. Z zadowoleniem odnotowuje, że obywatele - dzięki zwiększonej odpowiedzialności 
demokratycznej - uzyskają więcej kontroli nad działaniami Unii Europejskiej, do 
czego przyczynią się następujące korzystne zmiany:  
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(a) przyjęcie ustaw Unii Europejskiej wymagało będzie poprzedzającego je 
rozpatrzenia przez parlamenty narodowe oraz - oprócz kilku wyjątków - 
podwójnego zatwierdzenia przez rządy Państw Członkowskich (w (skreślenie) 
Radzie) oraz wybrany bezpośrednio Parlament Europejski, co stworzy 
niespotykany w żadnej innej strukturze narodowej (poprawka 206, Kaufmann) 
lub ponadnarodowej stopień kontroli parlamentarnej;  

(b) parlamenty krajowe otrzymywać będą w odpowiednim czasie wszystkie 
propozycje Unii Europejskiej w celu przedyskutowania ich ze swoimi ministrami 
przed zajęciem stanowiska przez Radę (poprawka 207, Kaufmann) i otrzymają 
również prawo zgłaszania zastrzeżeń do projektów ustaw, jeśli uznają, że 
wykraczają one poza zakres działalności Unii;  

(c) zasadą będzie (poprawka 210, Wuermeling) równoprawne podejmowanie decyzji 
w sprawach (skreślenie) unijnego prawa przez Radę i Parlament Europejski;  

(d) wybór przewodniczącego Komisji dokonywany będzie przez Parlament 
Europejski, co powiąże to stanowisko z wynikami wyborów europejskich; 

(e) Minister spraw zagranicznych (poprawka 215, Kaufmann), wyznaczany przez 
Radę za zgodą przewodniczącego Komisji, będzie odpowiedzialny zarówno przed 
Parlamentem Europejskim  jak też Radą Europejską; 

(f) nowa procedura budżetowa wymagać będzie bez żadnych wyjątków zatwierdzenia 
wydatków Unii Europejskiej przez zarówno Radę jak też Parlament Europejski, 
co podda wszystkie wydatki pełnej demokratycznej kontroli (poprawka 216, Duff, 
Guardans Cambó); 

(g) wykonanie delegowanych uprawnień legislacyjnych (skreślenie) (poprawka 218, 
Kaufmann) poddane zostanie nowemu systemowi wspólnej kontroli przez 
Parlament Europejski i Radę, co umożliwi każdej z instytucji odwołanie decyzji, 
której się sprzeciwi;    

(h) (skreślenie) posiedzenia Rady poświęcone rozważaniu i przyjmowaniu ustaw 
unijnych będą miały charakter otwarty (poprawka 201, Bresso); 

(i) Parlament Europejski będzie również miał prawo składania propozycji przyszłych 
zmian konstytucji i każdą propozycję musiał będzie rozpatrzyć Konwent, jeśli 
Parlament nie uzna tego za zbędne;  

 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 11 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 5 i poprawki i poprawki 130 (Johannes 
Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
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(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). W razie jej przyjęcia poprawki 230-250 zostają skreślone) 
Ust. 5 

5. Z zadowoleniem odnotowuje, że indywidualne prawa obywateli (poprawka 200, 
Leinen) ulegną wzmocnieniu, do czego przyczynią się następujące korzystne zmiany:  

(a) włączenie (poprawka 235, Demetriou) Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do drugiej części konstytucji, co oznacza, że wszelkie przepisy 
ustaw Unii Europejskiej i wszelkie działania podjęte przez instytucje UE lub 
oparte na ustawach UE będą musiały odpowiadać wymogom Karty (skreślenie) 
(poprawka 200, Leinen, 222, Stubb, 234, Bresso, 235, Demetriou, 236, Guardans 
Cambó, 241, Carnero González, Obiols i Germà); 

(aa) Unia ma podpisać Europejską Konwencję Praw Człowieka (poprawka 250, 
Kaufmann), tym samym poddając ją takiej samej kontroli zewnętrznej, jakiej 
podlegają jej Państwa Członkowskie;  

(b) nowe przepisy ułatwią obywatelom, partnerom społecznym, reprezentatywnym 
organizacjom i społeczeństwu obywatelskiemu (poprawka 234, Bresso) udział w 
debatach Unii; 

(c) wprowadzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej  (poprawka 212, 
Voggenhuber) pozwalającej obywatelom składać propozycje w sprawach, w 
których sądzą, że - dla wykonania postanowień konstytucji (poprawka 234, 
Bresso) - potrzebny jest akt prawny Unii; 

(d) osoby indywidualne otrzymają większy dostęp do organów sprawiedliwości w 
zakresie prawa Wspólnoty (poprawka 130, Voggenhuber, Frassoni i 248, 
Kaufmann); 

 

 Or. en 

 

Poprawkę kompromisową złożyli  Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Poprawka 12 
(Poprawka kompromisowa zastępująca ust. 7 i poprawkę 263 (Mercedes Bresso), 267 
(Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). W razie jej przyjęcia poprawki 261-269 
zostają skreślone.) 
Ust. 7 

7. Wierzy, że konstytucja ta stworzy stabilne i trwałe (poprawka 263, Bresso) ramy dla 
przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, co umożliwi dalsze jej rozszerzenie, 
jednocześnie stwarzając mechanizmy umożliwiające jej rewizję, gdy będzie to 
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potrzebne (poprawka 267, Duff, Guardans Cambó); 

  

 Or. en 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

