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Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 
Utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa 
(2004/2129(INI)) 

Förslag till resolution 
 
 
 
Föredragandena rekommenderar att följande ändringsförslag antas: 1 (Andrew Nicholas 
Duff), 4 (Jean-Luc Dehaene) (som tillägg till strecksats 2 i ingressen), 5 (Jean-Luc Dehaene) 
(som strecksats 4a (ny) i ingressen), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 
260 (Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni), och föreslår följande 
kompromissändringsförslag: 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 1 
(Kompromissändringsförslag som ersätter skäl A och ändringsförslag 9 (Ignasi Guardans 
Cambó), 10 (Panayiotis Demetriou). Om det antas faller ändringsförslag 8, 9 och 10) 
Skäl A 

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

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 2 
(Kompromissändringsförslag som ersätter skäl B och C och ändringsförslag 15 (Andrew 
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Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou). Om det antas faller 
ändringsförslag 11-14 och 18-22) 
Skäl B 

B. Konstitutionen stärker dessa framsteg och innehåller dessutom viktiga reformer som 
är nödvändiga för att man skall kunna bibehålla och utveckla EU:s kapacitet, med 
25 eller potentiellt ännu fler medlemsstater, att agera på ett effektivt sätt såväl inom 
som utom unionens gränser. 

C. utgår 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 3 
(Kompromissändringsförslag som ersätter skäl D och E och ändringsförslag 27 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 35 (Maria da Assunção Esteves). Om det antas 
faller ändringsförslag 25-32) 
Skäl D 

D. Det arbete för att utarbeta en konstitution som bedrivits av Europaparlamentet 
sedan de första direkta valen kröntes med det lyckade arbetet i konventet, som 
utarbetade texten genom en demokratisk, representativ och öppen metod som visade 
sig alltigenom effektiv, tog hänsyn till unionsmedborgarnas bidrag och resulterade i 
ett samstämmigt förslag som i stort sett lämnades oförändrat av 
regeringskonferensen. 

E. utgår 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 4 
(Kompromissändringsförslag som ersätter skäl F och I. Om det antas faller ändringsförslag 
42-55 och 75-99) 
Skäl F 

F. Konstitutionen, som en kompromiss som måste vara godtagbar för samtliga 
medlemsstater, utelämnade oundvikligen vissa av Europaparlamentets och 
konventets förslag, som enligt förslagsställarna skulle ha tillfört ytterligare 
förbättringar till Unionen, varav många dock förblir möjliga i framtiden. 

I. utgår 
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 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 5 
(Kompromissändringsförslag som ersätter skäl H och ändringsförslag 70 (Ignasi Guardans 
Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (första delen utgår). Om det 
antas faller ändringsförslag 60-74) 
Skäl H 

H. Konstitutionen har i den offentliga debatten utsatts för en del kritik som inte speglar 
det egentliga innehållet eller den rättsliga innebörden av dess bestämmelser, 
eftersom konstitutionen inte kommer att leda till att det skapas en centraliserad 
”superstat”, snarare stärker än försvagar unionens sociala dimension och beaktar 
Europas historiska och andliga rötter genom hänvisningar till det kulturella, religiösa 
och humanistiska arvet. 

 
 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 6 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 1 och ändringsförslag 103 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo 
Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto). Om det antas faller 
ändringsförslag 103-110) 
Punkt 1 

1. Europaparlamentet konstaterar att konstitutionen generellt sett utgör en bra 
kompromiss och en avsevärd förbättring av de befintliga fördragen och kommer, när 
den trätt i kraft, att medföra uppenbara fördelar för (text utgår) medborgarna (liksom 
för Europaparlamentet och de nationella parlamenten och deras demokratiska 
företrädare), för medlemsstaterna (även deras regioner och lokala myndigheter), för  
EU:s institutionernas effektiva funktion och således för Europeiska unionen som 
helhet. 

 Or. en 
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Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 7 
(Kompromissändringsförslag som ersätter rubriken före punkt 2 (det antas faller 
ändringsförslag 112-116), rubriken före punkt 3 (om det antas faller ändringsförslag 
158-162), rubriken före punkt 4 (om det antas faller ändringsförslag 195-199) och rubriken 
före punkt 5 (om det antas faller ändringsförslag 228-229) 
Rubrikerna innan punkterna 2, 3, 4 och 5 

Större tydlighet kring unionens karaktär och mål 

Ökad effektivitet och förstärkt roll i världen 

Ökad demokratisk ansvarighet 

Utökade medborgerliga rättigheter 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 8 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 2 och ändringsförslag 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). Om det antas faller 
ändringsförslag 117-157) 
Punkt 2 

2. Europaparlamentet ser positivt på att konstitutionen skapar ökad tydlighet för 
medborgarna kring unionens karaktär och mål samt kring förhållandet mellan unionen 
och medlemsstaterna, främst av följande skäl: 
 
a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer läsbart 

dokument, i vilket unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
liksom dess politiska styrmedel och institutioner fastställs. 

 
b) Unionens dubbla legitimitet understryks, och det förtydligas att det är en union 

av stater och medborgare. 
 
bb) Medlemsstaternas gemensamma värden som unionen bygger på och som skapar 

starka band mellan unionens medborgare har förtydligats och utvidgats. 
 
c) Unionens värden och mål samt de principer som ligger till grund för dess 

verksamhet och dess förbindelser med medlemsstaterna klargörs och definieras 
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tydligare. 
 
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) De europeiska rättsakterna förenklas och ges tydligare benämningar: europeiska 

lagar och (text utgår) europeiska ramlagar ersätter de otaliga rättsakter som 
används idag (som förordning, direktiv, beslut, rambeslut, m.m.) genom en mer 
lättbegriplig vokabulär (text utgår). 

 
f) Den erbjuder garantier för att unionen aldrig kommer att bli en centraliserad och 

enväldig ”superstat”: 
 

- En stark tonvikt läggs vid den decentralisering som kommer till uttryck genom 
formuleringen ”enhet med mångfald". 

- Skyldigheten att respektera medlemsstaternas "nationella identitet, som 
kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, 
inbegripet det regionala och lokala självstyret". 

- Principen om kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de 
behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritetsprincipen samt 
proportionalitetsprincipen. 

- Medlemsstaternas medverkan i unionens beslutssystem och vid ändringar av 
det. 

 
g) Att unionens symboler förs in i konstitutionen kommer att skapa större 

medvetenhet 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 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 9 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 3 och ändringsförslag 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). Om det antas faller ändringsförslag 163-173, 175-194 och 
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253) 
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, främst 
av följande skäl: 

 
a) En avsevärd utvidgning görs av de områden varom regeringarna har att fatta 

beslut genom kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid omröstningar i 
rådet, vilket är en viktig förutsättning om en union av 25 stater skall kunna 
fungera utan att blockeras av veton. 

 
b) Ordförandeskapet för Europeiska rådet får en varaktighet på två och ett halvt år 

i stället för att rotera var sjätte månad. 
 

c) Antalet ledamöter av kommissionen kommer att minskas från och med 2014. 
 
d) EU:s roll och kapacitet som aktör på den internationella arenan kommer att 

göras avsevärt mycket synligare. 
 

- 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 är en av kommissionens vice ordföranden och som sitter 
som ordförande för rådet (yttre förbindelser) samt som kan föra unionens talan i 
frågor där det finns en gemensam ståndpunkt. 

- Det kommer att finnas en gemensam europeisk avdelning för yttre åtgärder 
under utrikesministerns ansvar. 

- 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. 

- Unionens kapacitet att utveckla gemensamma strukturer inom säkerhets- och 
försvarspolitiken stärks med nödvändig flexibilitet för att hänsyn skall kunna tas 
till medlemsstaterna olika strategier i sådana frågor. 

 
 
e) utgår 
 
f) utgår 
 
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 
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effektiviseras, vilket borgar för påtagliga framsteg i rättshänseende samt 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. 
 

 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 10 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 4 och ändringsförslag 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). Om det antas faller ändringsförslag 200-227) 
Punkt 4 

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

 
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 
rådet) och det direktvalda Europaparlamentet – det vill säga parlamentarisk 
kontroll i en utsträckning som saknar motstycke i någon annan överstatlig eller 
internationell struktur. 

 
b) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten i god tid för att de 

skall hinna diskutera dem med landets ministrar innan rådet antar en ståndpunkt. 
De nationella parlamenten ges även rätt att motsätta sig förslag till lagstiftning om 
de anser att de går utöver Europeiska unionens behörighetsområde. 

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

unionens lagstiftning. 
 
d) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet, varvid det skapas 

en koppling till resultaten från valen till Europaparlamentet. 
 
e) Utrikesministern, som skall utses av Europeiska rådet i överenskommelse med 

kommissionens ordförande, kommer att vara ansvarig inför både 
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Europaparlamentet och Europeiska rådet. 
 
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. 

 
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. 

 
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, om inte parlamentet anser att detta inte är nödvändigt. 

 
 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 11 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 5 och ändringsförslag 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). Om det antas faller ändringsförslag 230-250) 
Punkt 5 

5. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas individuella rättigheter stärks som 
en följd av följande förbättringar: 

 
a) Inlemmandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna i konstitutionens del II, betyder att all EU-lagstiftning, alla åtgärder 
som EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder som grundar sig på 
EU-lagstiftningen måste uppfylla dessa standarder. 

 
aa) Europeiska unionen åläggs att ansluta sig till Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 
därmed underställa unionen samma externa granskning som medlemsstaterna. 

 
b) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas, arbetsmarknadens parters, 
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representativa organisationers och det civila samhällets deltagande i unionens 
överläggningar. 

 
c) Genom införandet av ett europeiskt medborgarinitiativ som gör det möjligt för 

medborgarna 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 vid Europeiska 

unionens domstol. 
 
 

 Or. en 

 

Kompromissändringsförslag från Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo 

Ändringsförslag 12 
(Kompromissändringsförslag som ersätter punkt 7 och ändringsförslag 263 (Mercedes 
Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Om det antas faller 
ändringsförslag 261-269) 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet anser att denna konstitution kommer att fungera som en stabil och 
varaktig 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. 

 Or. en 
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