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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 1
Τίτλος της πρότασης ψηφίσματος

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. nl

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 2
Σημείο αναφοράς 4 α (νέα)

4a. έχοντας υπόψη τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης 
υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των είκοσι πέντε κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Οκτωβρίου 2004,

Or. de

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης 
υπεγράφη από τα είκοσι πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 
Οκτωβρίου 2004 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη 
σύνοδό του στις 18 Ιουνίου 2005,

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
υπεγράφη από τα είκοσι πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 
Οκτωβρίου 2004 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη 
σύνοδό του στις 18 Ιουνίου 2005,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η 
οποία, σε σύγκριση με προηγούμενες διαδικασίες σύνταξης νέων Συνθηκών,
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επέτυχε νέα επίπεδα διαφάνειας, πολυφωνίας και δημοκρατικής νομιμότητας,

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η 
οποία, σε σύγκριση με προηγούμενες διαδικασίες σύνταξης νέων Συνθηκών,
επέτυχε νέα επίπεδα διαφάνειας, πολυφωνίας και δημοκρατικής νομιμότητας,

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχέδιο του Συντάγματος καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Συνέλευση, η οποία επέτυχε νέα επίπεδα διαφάνειας, πολυφωνίας και δημοκρατικής 
νομιμότητας, σε σχέση με τις διαδικασίες σύνταξης των προηγούμενων Συνθηκών,

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η 
οποία επέτυχε νέα επίπεδα διαφάνειας, πολυφωνίας και δημοκρατικής νομιμότητας 
και εγκαινίασε έναν ευρύ δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης,

Or. pt

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο Συντάγματος καταρτίστηκε από μια Συνέλευση η 
οποία, υπό την επιρροή διαφόρων ομάδων πίεσης, περιελάμβανε στα 105 μέλη της 
λιγότερους από δέκα υποστηρικτές της «εναλλακτικής Ευρώπης» και, 
σφετεριζόμενη τη νομιμότητα, αυτοαναγορεύτηκε σε Συντακτική Συνέλευση, 
αγνοώντας παντελώς την εντολή που της είχε δοθεί από το Συμβούλιο του Λάκεν 
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της 15ης Δεκεμβρίου 2001, το οποίο ζητούσε απλούστευση, διαφάνεια, 
εκδημοκρατισμό και επιστροφή στην αρχή της επικουρικότητας, και όχι «ένα 
ευρωπαϊκό υπερκράτος ή ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τα πάντα 
και ακόμη παραπάνω»,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκπτώσεις επί του εν λόγω σχεδίου στις οποίες 
προέβη η Διακυβερνητική Διάσκεψη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 
Σύνταγμα με πλειοψηφία μεγαλύτερη των δύο τρίτων ως «εύλογο συμβιβασμό και 
τεράστια βελτίωση σε σχέση με τις ισχύουσες Συνθήκες.. [που] θα παράσχει σταθερό 
και διαρκές πλαίσιο για τη 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», 

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Σύνταγμα με 
πλειοψηφία μεγαλύτερη των δύο τρίτων ως «εύλογο συμβιβασμό και τεράστια 
βελτίωση σε σχέση με τις ισχύουσες Συνθήκες.. [που] θα παράσχει σταθερό και 
διαρκές πλαίσιο για τη 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»1· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι, όπως και στην περίπτωση των 
Κοινοβουλίων της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η εν λόγω πλειοψηφία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχτηκε την έντονη αποδοκιμασία της κοινής γνώμης, 
γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για την αντιπροσωπευτικότητα του και για το βαθμό 
στον οποίο νομιμοποιείται να επιχειρεί να καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης,

Or. fr

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12.1.2005, βλέπε ανωτέρω.
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Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών της διεύρυνσης της Ένωσης που έλαβε χώρα την 1η 
Μαΐου 2004 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της διεύρυνσης αυτής και των 
μελλοντικών διευρύνσεων τίθεται σε κίνδυνο εάν δεν επικυρωθεί το συνταγματικό 
πακέτο,

Or. nl

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι διακυβερνητικές 
διασκέψεις για την ένταξη της Κροατίας και της Τουρκίας και ότι δεν προβλέπεται 
καμία θεσμική ρύθμιση για τις δύο αυτές χώρες στη συνθήκη της Νίκαιας, η οποία 
ορίζει στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση της ΕΕ ότι ο αριθμός των 
μελών της Επιτροπής πρέπει σε κάθε περίπτωση να μειωθεί πριν από την 
προσχώρηση 28ου κράτους μέλους,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατέσσερα κράτη μέλη (διαγραφή) έχουν επικυρώσει 
έκτοτε το Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες, δώδεκα εκ 
των οποίων δια της κοινοβουλευτικής οδού και δύο με δημοψήφισμα,

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατέσσερα κράτη μέλη, τα οποία, παρά τους επίμονους 
ουτοπικούς ισχυρισμούς, δεν αποτελούν έναν ενιαίο λαό και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επικυρώσει έκτοτε το Σύνταγμα σύμφωνα με τους 
οικείους συνταγματικούς κανόνες1, στις περισσότερες περιπτώσεις αποφεύγοντας τη 
διενέργεια δημοψηφίσματος για την άμεση έκφραση της βούλησης του λαού,

Or. fr

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατρία κράτη μέλη (διαγραφή) έχουν επικυρώσει έκτοτε 
το Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες2,

2 Αυστρία (διαγραφή), Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία.

Or. nl

Τροπολογία: Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí και Tatjana
Ždanoka

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατρία κράτη μέλη (διαγραφή) έχουν επικυρώσει έκτοτε
το Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες2,

2 Αυστρία (διαγραφή), Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία

Or. en

  
1 Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία. 
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Τροπολογία: Bart Staes

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατρία κράτη μέλη (διαγραφή) έχουν επικυρώσει έκτοτε 
το Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες2,

2 Αυστρία (διαγραφή), Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία

Or. en

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατέσσερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία των κρατών μελών και του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν 
επικυρώσει έκτοτε το Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατέσσερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επικυρώσει έκτοτε το 
Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων και των δημοψηφισμάτων της Ισπανίας και του 
Λουξεμβούργου,

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατέσσερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επικυρώσει έκτοτε το 
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Σύνταγμα σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες,2
συμπεριλαμβανομένων και των δημοψηφισμάτων της Ισπανίας και του 
Λουξεμβούργου,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες, κατόπιν των δημοψηφισμάτων 
που διεξήχθησαν την 29η Μαΐου και την 1η Ιουνίου αντιστοίχως, απέρριψαν 
ξεκάθαρα και μαζικά το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία 
επικύρωσης στα περισσότερα από τα υπόλοιπα εννέα κράτη μέλη,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς να περιμένουν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, αποφάσισαν αμέσως να 
αναστείλουν από πλευράς τους τη διαδικασία επικύρωσης,

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των 
Συνθηκών της 23ης Μαΐου 1969, η «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης», λόγω της μη επικύρωσής της από όλα τα κράτη μέλη, κατέστη άκυρη,

Or. fr
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

F. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις των Συνθηκών, βάσει των οποίων έχει ιδρυθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωσή τους από όλα τα κράτη 
μέλη κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες· αντίστοιχα, και το 
άρθρο IV-447 του ευρωπαϊκού συντάγματος προβλέπει ότι απαιτείται η επικύρωσή 
του από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
συνταγματικούς τους κανόνες,

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προβλέπει ότι το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή του από όλα τα 
κράτη μέλη, ενώ το άρθρο 443 παράγραφος 4 προβλέπει ότι «εάν, μετά παρέλευση 
δύο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης που αναθεωρεί την παρούσα Συνθήκη, 
τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την 
επικύρωση αυτή, το θέμα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»,

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προβλέπει ότι το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή του από όλα τα 
κράτη μέλη, αλλά ότι η δήλωση 30 που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης αναφέρει ότι «εάν μετά από παρέλευση δύο ετών από 
την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, τα 
τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση 
αυτή, το θέμα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»,

Or. en
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Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση 30 που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης αναφέρει ότι «εάν μετά από παρέλευση δύο 
ετών από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, 
τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την 
επικύρωση αυτή, το θέμα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»,

Or. en

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να σεβαστούμε τα κράτη μέλη και τους
λαούς που επικύρωσαν το Σύνταγμα, καθώς και εκείνους που δεν το επικύρωσαν,

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να σεβαστούμε την ετυμηγορία των κρατών 
μελών και των λαών τους που επικύρωσαν το Σύνταγμα, καθώς και εκείνων που δεν 
το επικύρωσαν ακόμα,

Or. de

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να σεβαστούμε την ετυμηγορία των κρατών 
μελών και των λαών τους που επικύρωσαν το Σύνταγμα, καθώς και εκείνων που δεν 
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το επικύρωσαν, και να αναλύσουμε προσεκτικά τους λόγους για τα αρνητικά 
αποτελέσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. θα ήταν απαράδεκτο ολόκληρα τμήματα της Συνθήκης, η οποία έχει απορριφθεί 
και άρα είναι άκυρη, να εφαρμοστούν τώρα δια της βίας, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της νομολογίας της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 του Δικαστηρίου του 
Λουξεμβούργου, το οποίο, κατά παράβαση των υφιστάμενων Συνθηκών, προέβη 
μονομερώς σε κατάργηση της κατανομής των εξουσιών βάσει πυλώνων και σε 
κοινοτικοποίηση του ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έθνη της 
Ευρώπης, τα οποία ενίοτε καλούνται για καθαρά τυπικούς λόγους να εγκρίνουν την 
υπερεθνική μέθοδο του τετελεσμένου, δεν θα δεχτούν πλέον να διαδραματίζουν το
ρόλο του κομπάρσου,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δύο χώρες όπου καταψηφίστηκε το Σύνταγμα, οι 
εκστρατείες για το δημοψήφισμα κατέδειξαν τη σαφή βούληση των πολιτών να 
αναλάβουν τα πολιτικά ηνία της Ευρώπης· ότι τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής, τα 
οποία έρχονται σε αντίθεση με αυτά των ευρωεκλογών, δείχνουν ότι όταν 
καλούνται να εκφράσουν άμεσα τη γνώμη τους για επιλογές που έχουν 
αποφασιστικές επιπτώσεις στο μέλλον της Ευρώπης, οι πολίτες επιθυμούν να
ακούγεται η φωνή τους, προκειμένου να επηρεάζουν τις επιλογές αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές ψήφοι στο Σύνταγμα φαίνεται ότι εξέφραζαν 
περισσότερο την απόρριψη της ισχύουσας ανισορροπίας των οικονομικών και των 
κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στο μέρος 
ΙΙΙ, μιας ανισορροπίας που οξύνεται από τη διατήρηση των αρτηριοσκληρωτικών 
διαδικασιών αναθεώρησης των πολιτικών αυτών στο μέρος IV, παρά την 
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απόρριψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή μια συγκεκριμένη αντίρρηση στις 
συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές ψήφοι στο Σύνταγμα κατά τα δημοψηφίσματα 
στην Γαλλία και τις Κάτω Χώρες οφείλονταν σε πολλούς και ποικίλους λόγους που 
ήταν εν μέρει αντιφατικοί και που αφορούσαν λιγότερο το κείμενο του συντάγματος 
και περισσότερο τα συμφραζόμενά του· επίσης, φαίνεται ότι εξέφραζαν και τη 
διαφωνία με τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαγραφή), αλλά, 
παραδόξως, το αποτέλεσμα των «όχι» είναι να διατηρηθεί η παρούσα τάξη 
πραγμάτων και να παρακωλυθεί η μεταρρύθμιση,

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές ψήφοι στο Σύνταγμα, σύμφωνα με τους 
υποστηρικτές του «ναι», φαίνεται ότι εξέφραζαν περισσότερο τη διαφωνία με τη 
σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μια συγκεκριμένη αντίρρηση 
στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, γεγονός που δείχνει άρνηση αναγνώρισης της 
ανησυχίας των Ευρωπαίων ενώπιον της απώλειας της συλλογικής κυριαρχίας τους, 
στην οποία οδηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πανευρωπαϊσμός, ο οποίος έχει αποτύχει αρκετές φορές να επιβληθεί διά των 
όπλων, δεν το πέτυχε ούτε διαμέσου του δικαίου: στις κάλπες, μαζί με το Σύνταγμα, 
ενταφιάστηκε και το παλαιό όνειρο περί ομοσπονδίας,

Or. fr
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Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2005 επιβεβαίωσε 
την ανάλυση αυτή, υποστηρίζοντας την άποψη ότι «τα αποτελέσματα αυτά δεν 
θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσήλωση των πολιτών στην οικοδόμηση της 
Ευρώπης» αλλά ότι «οι πολίτες εξέφρασαν πάντως ανησυχίες και μελήματα που 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι αναγκαία μια «περίοδος 
προβληματισμού, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης σε 
κάθε χώρα, στην οποία θα συµµετάσχουν οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, οι 
κοινωνικοί εταίροι, τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και τα πολιτικά κόµµατα»· ότι οι 
αρχηγοί κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2006 θα προβούν σε 
«συνολική αξιολόγηση των εθνικών συζητήσεων και θα αποφασίσουν για τη 
συνέχιση της διαδικασίας»,

Or. fr

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η διαδικασία 
επικύρωσης πρέπει να συνεχιστεί και συμφώνησαν επίσης ότι το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος (1η Νοεμβρίου 2006) θα 
πρέπει να παραταθεί,

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη Ι

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η διαδικασία 
επικύρωσης πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που συμφώνησαν επίσης ότι το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος (1η Νοεμβρίου 2006) θα 
πρέπει να παραταθεί, περιφρονώντας παντελώς τη σαφή βούληση που εξέφρασαν οι 
λαοί δια της μαζικής συμμετοχής τους στα δημοψηφίσματα της 29ης και 1ης 
Ιουνίου, υπό το επιδοκιμαστικό βλέμμα των λαών που στερήθηκαν τη δυνατότητα 
να εκφραστούν μέσω δημοψηφισμάτων,

Or. fr

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κατόρθωσε, εν τούτοις, να 
δώσει σαφές περιεχόμενο στην περίοδο προβληματισμού ή να καθορίσει τις μεθόδους
και το πλαίσιο για την άντληση συμπερασμάτων από το διάλογο αυτό,

Or. en

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία συμφωνίας επί των πολιτικών ζητημάτων και 
των δημοσιονομικών μέσων της διευρυμένης Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 
υποσκάπτει περαιτέρω το παρόν και το μέλλον της Ένωσης,

Or. nl

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος προβληματισμού έχει ξεκινήσει με συζητήσεις 
επί του πλαισίου και όχι του ίδιου του κειμένου, στις οποίες κυριαρχούν ζητήματα 
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όπως το μέλλον του ευρωπαϊκού μοντέλου, οι ευρωπαϊκές οικονομικές προοπτικές, 
η ταχύτητα της διεύρυνσης, ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός και η ενιαία αγορά 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την εισήγησή της 
σχετικά με την περίοδο προβληματισμού με στόχο την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας τη 
διεξαγωγή διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και προωθώντας πρωτοβουλίες σε κοινοτικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να δρομολογήσει εκ νέου 
μια πολιτική (διαγραφή) στον τομέα της επικοινωνίας, παρότι το γεγονός αυτό δεν 
πρέπει να αποτρέψει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών να 
καταβάλλουν συνδυασμένες προσπάθειες ή να ενεργούν κατά τρόπο που λαμβάνει 
σοβαρά τη στρατηγική σημασία της Συνθήκης και την πολιτική πραγματικότητα 
των προϋποθέσεων για την επιτυχία της·

Or. pt

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε, 
δαπάνησε 8 εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος για την εκστρατεία υπέρ του 
«ναι», στα οποία προστέθηκαν άλλα 7,6 εκατομμύρια ευρώ με την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ετοιμάζεται να δρομολογήσει εκ νέου την πολιτική της 
στον τομέα της επικοινωνίας (διαγραφή) για τη σωτηρία του Συντάγματος από την 
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ολέθρια μοίρα στην οποία το καταδίκασαν τα έθνη που ψήφισαν λανθασμένα,
δηλαδή με στόχο να τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα με κάθε κόστος, χρησιμοποιώντας 
μια περίπλοκη νομική οδό, που στόχο έχει να καταστεί περιττή η πραγματική 
επικύρωσή του,

Or. fr

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει εκ νέου την 
πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στο 
διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει την αποφασιστική 
πολιτική καθοδήγηση της εκστρατείας για τη θέσπιση Συντάγματος,

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να δρομολογήσει εκ νέου 
την πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να δίνει αποφασιστική 
πολιτική καθοδήγηση για μια εκστρατεία που ισχυρίζεται ότι σκοπό έχει να 
«αξιοποιηθεί για μια ευρεία και εντατική συζήτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές», βάσει της αρχής ότι «οποιοδήποτε σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης 
θα πρέπει να οικοδομηθεί με βάση μια σαφή θεώρηση των αναγκών και των 
προσδοκιών των πολιτών», και θέλοντας να διασφαλιστεί ότι αυτή η διαδικασία 
ακρόασης θα οδηγήσει σε «σε σαφή αποτελέσματα τα οποία θα ληφθούν υπόψη 
κατά τη λήξη της περιόδου προβληματισμού», 

Or. fr

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκείται στο να δρομολογήσει εκ 
νέου την πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να δίνει 
αποφασιστική πολιτική καθοδήγηση για μια εκστρατεία για τη σωτηρία του 
Συντάγματος, 

Or. fr
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Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δικαιολογημένη ανάλυση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεν θα έπρεπε, ωστόσο, να οδηγήσει στην αγνόηση του συνταγματικού 
διαλόγου αυτού καθαυτόν μέσω του τεχνητού διαχωρισμού του κειμένου από το 
πλαίσιο, δεδομένου ότι οι πολιτικές της Ένωσης και οι διαδικασίες αναθεώρησης 
που ισχύουν για αυτές καθορίζονται από το συνταγματικό κείμενο,

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια δήλωσαν τη στήριξή τους σε μια 
σειρά μικτών κοινοβουλευτικών συναντήσεων που θα «δώσουν ώθηση, θα 
κατευθύνουν και θα συνθέσουν» τον ευρωπαϊκό διάλογο1, μια συμμαχία 
αλληλεγγύης, τρόπον τινά, μεταξύ των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών που 
αποδοκιμάστηκαν τόσο έντονα από τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στα 
δημοψηφίσματα,

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

διαγράφεται

Or. en

  
1 34η Διάσκεψη COSAC, 10-11 Οκτωβρίου 2005.
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

διαγράφεται
Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρητικά στη διάθεσή της ένα 
ευρύ φάσμα επιλογών, μεταξύ άλλων το να εγκαταλείψει το σχέδιο του συντάγματος
και να θεμελιώσει την Ευρώπη εκ νέου στα έθνη ως μοναδική πηγή δημοκρατικής 
νομιμότητας και αποτελεσματικότητας, να επιδιώξει τη συνέχιση της διαδικασίας με 
το παρόν κείμενο, επιδεικνύοντας έτσι την παντελή περιφρόνηση των 
ευρωβουλευτών για τα δημοκρατικά δημοψηφίσματα της 29ης Μαΐου και της 1ης 
Ιουνίου, ή να ξεκινήσει την πλήρη αναδιατύπωσή του, εγκαταλείποντας την ίδια την 
ιδέα του Συντάγματος, δηλαδή του υπερκράτους, εφόσον μια σαφής πλειοψηφία των 
γάλλων και ολλανδών ψηφοφόρων έχουν δείξει τον δρόμο προς μια διαφορετική 
Ευρώπη βασισμένη στη συνεργασία μεταβλητής γεωμετρίας και στην εθνική 
κυριαρχία,

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρητικά στη διάθεσή της ένα 
ευρύ φάσμα επιλογών, μεταξύ άλλων το να εγκαταλείψει το σχέδιο του συντάγματος, 
να επιδιώξει τη συνέχιση της διαδικασίας με το παρόν κείμενο στο πλαίσιο της 
διευρυμένης ΕΕ (οπότε εγείρεται το ζήτημα της δυνατότητας διακυβέρνησης), 
εγκαινιάζοντας εκ νέου έναν ευρύ διάλογο σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ενός 
Συντάγματος της Ευρώπης, ή να ξεκινήσει την πλήρη αναδιατύπωσή του· 
(διαγραφή)
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Or. pt

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρητικά στη διάθεσή της ένα 
ευρύ φάσμα επιλογών, μεταξύ άλλων το να εγκαταλείψει το σχέδιο του συντάγματος, 
να επιδιώξει τη συνέχιση της διαδικασίας με το παρόν κείμενο, να επιδιώξει την 
αποσαφήνιση ή την συμπλήρωση του παρόντος κειμένου, ή να ξεκινήσει την πλήρη 
αναδιατύπωσή του (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρητικά στη διάθεσή της ένα 
ευρύ φάσμα επιλογών, μεταξύ άλλων το να εγκαταλείψει το σχέδιο του συντάγματος, 
να επιδιώξει τη συνέχιση της διαδικασίας με το παρόν κείμενο ή να προβεί σε 
ανακατάτμηση του κειμένου, με διατήρηση των μερών Ι και ΙΙ και αναδιατύπωση 
των μερών ΙΙΙ και IV, την εξέταση των οποίων η Συνέλευση δεν είχε μπορέσει να 
ολοκληρώσει την περίοδο εκείνη και τα οποία συγκέντρωσαν την δριμύτερη 
κριτική των πολιτών κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τα δημοψηφίσματα· μια 
σαφής πλειοψηφία των γάλλων και ολλανδών ψηφοφόρων φαίνεται ότι είναι υπέρ της 
τροποποίησης του κειμένου, 

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

ΙΔa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο συμπόσιο για το 
μέλλον της συνταγματικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διοργάνωσε 
η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2005, 
συμφώνησαν σχεδόν ομόφωνα ότι το κείμενο θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και 
χαρακτήρισαν το ζήτημα των διαδικασιών αναθεώρησης βασική συνιστώσα του εν 
λόγω έργου αναδιατύπωσης,

Or. fr
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 61
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί βιώσιμη 
βάση για τη συνέχιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. de

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 62
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει στην επικύρωση της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης των 25 πλέον κρατών μελών 
να ενεργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον 
φόβο του ότι χωρίς μια τέτοια συνταγματική διευθέτηση δεν θα είναι δυνατόν για την 
Ένωση να αναμένει τη στήριξη των πολιτών της, να διατηρήσει την ορμή της 
ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας αξιοσέβαστος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 63
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του υπέρ του ευρωπαϊκού συντάγματος, το οποίο θα 
ενδυναμώνει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί 
αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο του 
ότι χωρίς το σύνταγμα, δεν θα είναι δυνατόν για την Ένωση να αναπτυχθεί ώστε να 
γίνει, από κοινότητα κρατών, και μία ένωση των πολιτών, να διατηρήσει την ορμή 
της ολοκλήρωσης και να γίνει ένας αξιοσέβαστος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή·

Or. de
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 64
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία θα 
ενδυναμώνει τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μέσα από την 
κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα παρέχει στη διευρυμένη 
Ευρώπη μια δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή εσωτερική ισορροπία εξουσίας μεταξύ 
των μεγάλων, των μεσαίων και των μικρών κρατών μελών, θα εδραιώνει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί 
αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο του 
ότι χωρίς το Σύνταγμα δεν θα είναι δυνατόν για την Ένωση να αναμένει τη στήριξη 
των πολιτών της, να διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας 
αξιόπιστος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή·

Or. en

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 65
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε 
μια συνταγματική διευθέτηση του μέλλοντος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσματικά 
στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο του ότι χωρίς μια 
τέτοια συνταγματική διευθέτηση δεν θα είναι δυνατόν για την Ένωση να αναμένει την 
αφοσίωση των πολιτών της, να διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας 
αξιοσέβαστος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή· ζητεί επίσης από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Ιουνίου του 2006 να αναλάβει επισήμως και το ίδιο τη δέσμευση 
αυτή για μια συνταγματική συμφωνία σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης,

Or. fr

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 66
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε 
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μια συνταγματική διευθέτηση του μέλλοντος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσματικά 
στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· ως συνταγματική διευθέτηση εννοεί τη 
δημιουργία μίας σαφούς και ενιαίας νομικής βάσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για 
την οποία θα ήταν κατάλληλος ο χαρακτηρισμός «συνταγματική συνθήκη»·
εκφράζει τον φόβο του ότι χωρίς μια τέτοια συνταγματική διευθέτηση δεν θα είναι 
δυνατόν για την Ένωση (διαγραφή) να διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης ή να 
γίνει ένας αξιοσέβαστος εταίρος στην παγκόσμια σκηνή·

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 67
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε 
μια συνταγματική διευθέτηση του μέλλοντος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα καθιστά δεσμευτικό τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να 
ενεργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον 
φόβο του ότι χωρίς μια τέτοια συνταγματική διευθέτηση δεν θα είναι δυνατόν για την 
Ένωση να αναμένει τη νομιμοποιητική συναίνεση των πολιτών της, να διατηρήσει 
την ορμή της ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας αξιοσέβαστος εταίρος στην παγκόσμια 
σκηνή·

Or. pt

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 68
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει στην επικύρωση της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα 
ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό της 
αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο του ότι χωρίς μια τέτοια συνταγματική 
διευθέτηση δεν θα είναι δυνατόν για την Ένωση να αναμένει την αφοσίωση των 
πολιτών της, να διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας αξιοσέβαστος 
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εταίρος στην παγκόσμια σκηνή·

Or. fr

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 69
Παράγραφος 1

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταλήξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε 
μια συνταγματική διευθέτηση του μέλλοντος της Ευρώπης, η οποία θα ενδυναμώνει 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και το 
κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα ενισχύει την 
ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο 
εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο του ότι χωρίς μια τέτοια συνταγματική διευθέτηση δεν 
θα είναι δυνατόν για την Ένωση να αναμένει την αφοσίωση των πολιτών της, να 
διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης ή να γίνει ένας αξιοσέβαστος εταίρος στην 
παγκόσμια σκηνή·

Or. en

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 70
Παράγραφος 1

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 71
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης συνταγματικών διατάξεων πριν από οιαδήποτε 
νέα διεύρυνση της ΕΕ·

Or. nl
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 72
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βιέννης του 1969 
για το Δίκαιο των Συνθηκών, η «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης» είναι απλώς άκυρη. Καμιά πλειοψηφία δεν θα μπορούσε να την επιβάλει 
εν όλω ή εν μέρει στους λαούς που την απέρριψαν. Οιαδήποτε ύπουλη παράκαμψη 
των δημοψηφισμάτων αυτών –θεσπίζοντας ολόκληρα τμήματα του απορριφθέντος 
κειμένου μέσω διοργανικών συμφωνιών, αποφάσεων του Δικαστηρίου ή δεύτερης 
απόπειρας επικύρωσης– θα συνιστούσε παραβίαση της συναίνεσης των εθνών ή, με 
άλλα λόγια, τεχνοκρατικό πραξικόπημα·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 73
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά προβλήματα και οι θεσμικές αδυναμίες, για την 
αντιμετώπιση των οποίων δημιουργήθηκε η Συνέλευση θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν – και μάλιστα να αυξάνονται – έως ότου βρεθεί μια καλή διευθέτηση ριζικά 
διαφορετική από το προτεινόμενο Σύνταγμα·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 74
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά προβλήματα και οι θεσμικές αδυναμίες, για την 
αντιμετώπιση των οποίων δημιουργήθηκε η Συνέλευση θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν – και μάλιστα να αυξάνονται – έως ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη·

Or. de
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 75
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά προβλήματα και οι θεσμικές αδυναμίες, για την
αντιμετώπιση των οποίων δημιουργήθηκε η Συνέλευση θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν – και μάλιστα να αυξάνονται – έως ότου εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις 
που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 76
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά προβλήματα και οι θεσμικές αδυναμίες, για την 
αντιμετώπιση των οποίων δημιουργήθηκε η Συνέλευση θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν – και μάλιστα να αυξάνονται – έως ότου καθοριστεί συνταγματικώς ένα 
κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο·

Or. pt

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 77
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές 
δυσκολίες·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 78
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές
δυσκολίες·

Or. de
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 79
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα (διαγραφή) 
δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν ανυπέρβλητες, εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που εκφράστηκαν στη Γαλλία, 
τις Κάτω Χώρες και αλλού·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 80
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλες
δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 81
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα (διαγραφή)
δυσκολίες που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν·

Or. pt

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 82
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα ανυπέρβλητες 
δυσκολίες· δεν μπορεί ωστόσο να παραδεχτεί ότι οι πολίτες της Γαλλίας και των 
Κάτω Χωρών απέρριψαν το συνταγματικό σχέδιο αυτό καθεαυτό·

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 83
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα ανυπέρβλητες 
δυσκολίες και ότι πρέπει να εξευρεθεί ένας νέος τρόπος ολοκλήρωσης της 
Ευρώπης, ένας τρόπος πολύ διαφορετικός από την ύπουλη μέθοδο του 
τετελεσμένου που συνεχίζει σήμερα να ανατρέπει τις Συνθήκες σε μια προσπάθεια 
δια της βίας επιβολής της υπερεθνικότητας στο όνομα μιας άνωθεν ηγεμονικής 
αρχής, κατά την οποία η βούληση των λαών δεν είναι παρά μια ασήμαντη 
παράμετρος ή ακόμα και εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδηθεί· 

Or. fr

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 84
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. επισημαίνει ότι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται αφορούν περισσότερο 
γενικά και ειδικά προβλήματα απτόμενα του γενικότερου πλαισίου και όχι τόσο του 
ίδιου του κειμένου· θεωρεί ότι εάν επιτευχθεί πρόοδος στα ζητήματα αυτά, θα είναι 
ευκολότερο να εξευρεθεί λύση και σε ό,τι αφορά το κείμενο·

Or. en

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 85
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. επιβεβαιώνει την βούλησή του να προσφέρει μία νέα βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
με όλα τα σημερινά και μελλοντικά κράτη μέλη της 

Or. de

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 86
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. περιμένει να υποβάλουν η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες συγκεκριμένες προτάσεις για 
αλλαγές στο κείμενο του συντάγματος προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
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επικύρωσή του στις χώρες αυτές·

Or. de

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 87
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. διακηρύσσει την αντίθεσή του σε οιαδήποτε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα·

Or. es

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 88
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 89
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει τη δημιουργία κεντρικών πυρήνων από ορισμένα κράτη μέλη που θα 
συνενώνονται με βάση το μέγεθος ή τον πλούτο τους· (διαγραφή) αποδοκιμάζει κάθε 
πρόταση για τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ ορισμένων κρατών εκτός 
του συστήματος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 90
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει τη δημιουργία κεντρικών πυρήνων από ορισμένα κράτη μέλη που θα 
συνενώνονται με βάση το μέγεθος ή τον πλούτο τους· (διαγραφή) αποδοκιμάζει κάθε 
πρόταση για τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ ορισμένων κρατών εκτός 
του συστήματος της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 91
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει τη δημιουργία κεντρικών πυρήνων από ορισμένα κράτη μέλη που θα 
συνενώνονται με βάση το μέγεθος ή τον πλούτο τους· (διαγραφή) αποδοκιμάζει κάθε 
πρόταση για τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ ορισμένων κρατών εκτός 
του συστήματος της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 92
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να καταστρέψει τη συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
και μεταξύ των κρατών μελών, επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρίση 
εμπιστοσύνης· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 93
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος, παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη είναι άκυρη, κινδυνεύει να 
καταστρέψει τη συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των κρατών 
μελών, επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρίση εμπιστοσύνης· υποστηρίζει 
αποκλειστικά μια μεταρρύθμιση βασισμένη στο απλό αξίωμα ότι η δημοκρατία 
συνδέεται άρρηκτα με την εθνική κυριαρχία και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 
υπάρξουν νομιμοποιημένα κοινά θεσμικά όργανα και αποφάσεις εάν δεν βασίζονται 
στην εθνική κυριαρχία· τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν το μόνο νομιμοποιημένο 
χώρο ελέγχου της κατανομής των εξουσιών και πρέπει να έχουν δικαίωμα μη 
συμμετοχής· έπειτα από ενδελεχή έλεγχο της επικουρικότητας, πρέπει να
καταργηθούν τα περιττά κοινοτικά θεσμικά όργανα, νόμοι και γραμμές του 
προϋπολογισμού· η Επιτροπή πρέπει να παύσει να λειτουργεί σαν υπερκυβέρνηση 
και να επανέλθει στη θέση κεντρικής υπηρεσίας υπαγόμενης στο Συμβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια· το Δικαστήριο πρέπει να παύσει να λειτουργεί ως ανώτατο 
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ομοσπονδιακό δικαστήριο και να περιοριστεί στο ρόλο της διαιτησίας, με δικαίωμα 
έφεσης ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων· πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη 
διαφάνεια όλων των κοινών θεσμικών οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 94
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να πλήξει τη συνοχή και να καταστήσει δύσκολη την 
επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των κρατών μελών
(διαγραφή)· υποστηρίζει αποκλειστικά, ως εκ τούτου, ορισμένες δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εισαχθούν μέσω της αναθεώρησης του 
εσωτερικού κανονισμού ή της διοργανικής συμφωνίας – όπως, για παράδειγμα, η 
διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο Υπουργών, η εισαγωγή μιας 
μορφής πρωτοβουλίας των πολιτών, οι βελτιώσεις της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
και ο αυστηρότερος έλεγχος των υποθέσεων της ΕΕ από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών·

Or. pt

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 95
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να καταστρέψει τη συναίνεση που είχε διαμορφωθεί στη 
Συνέλευση και στην επακόλουθη ΔΔ, επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
κρίση εμπιστοσύνης· υποστηρίζει αποκλειστικά, ως εκ τούτου, ορισμένες 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εισαχθούν μέσω της 
αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού ή της διοργανικής συμφωνίας – όπως, για 
παράδειγμα, η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο Υπουργών, η 
εισαγωγή μιας μορφής πρωτοβουλίας των πολιτών, οι βελτιώσεις της διαδικασίας 
επιτροπολογίας, και ο αυστηρότερος έλεγχος των υποθέσεων της ΕΕ από τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 96
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να καταστρέψει την πολύτιμη και λεπτά εξισορροπημένη
συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των κρατών μελών, 
επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρίση εμπιστοσύνης· υποστηρίζει 
αποκλειστικά, ως εκ τούτου, ορισμένες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που θα 
μπορούσαν να εισαχθούν μέσω της αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού ή της 
διοργανικής συμφωνίας – όπως, για παράδειγμα, η διαφάνεια της νομοθετικής 
διαδικασίας στο Συμβούλιο Υπουργών, η εισαγωγή μιας μορφής πρωτοβουλίας των 
πολιτών, οι βελτιώσεις της διαδικασίας επιτροπολογίας, και ο αυστηρότερος έλεγχος 
των υποθέσεων της ΕΕ από τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 97
Παράγραφος 5

5. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να καταστρέψει τη συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
και μεταξύ των κρατών μελών, επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κρίση 
εμπιστοσύνης· υποστηρίζει ως εκ τούτου, όλες τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που 
θα μπορούσαν να εισαχθούν μέσω της αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού ή 
της διοργανικής συμφωνίας – όπως, για παράδειγμα, η διαφάνεια της νομοθετικής 
διαδικασίας στο Συμβούλιο Υπουργών, η εισαγωγή μιας μορφής πρωτοβουλίας των 
πολιτών, οι βελτιώσεις της διαδικασίας επιτροπολογίας, και ο αυστηρότερος έλεγχος 
των υποθέσεων της ΕΕ από τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 98
Παράγραφος 6

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για την 
(διαγραφή) δρομολόγηση (διαγραφή) μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· αποφασίζει ότι ο εν λόγω ευρωπαϊκός 
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διάλογος πρέπει να αποσαφηνίσει (διαγραφή) τη συναίνεση σχετικά με το Σύνταγμα, 
να απαντήσει στις επικρίσεις και να βρει λύσεις για τις περιπτώσεις όπου δεν 
εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 99
Παράγραφος 6

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για την εκ νέου 
δρομολόγηση (διαγραφή) μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης σχετικά με το μέλλον 
της Ευρώπης μετά την απόρριψη της αρχής της ολοκλήρωσης· αποφασίζει ότι ο εν 
λόγω ευρωπαϊκός διάλογος πρέπει (διαγραφή) να απαντήσει στις επικρίσεις και να 
βρει λύσεις για τις περιπτώσεις όπου δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες·

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 100
Παράγραφος 6

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για την εκ νέου 
δρομολόγηση του συνταγματικού σχεδίου βάσει μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· αποφασίζει ότι ο εν λόγω 
ευρωπαϊκός διάλογος πρέπει να περιορίσει την ανησυχία, να εμβαθύνει τη συναίνεση 
σχετικά με το Σύνταγμα και να συγκεντρώσει όλες τις απόψεις για τη βελτίωση των 
συνθηκών της ευρωπαϊκής συνταγματικής πραγματικότητας·

Or. pt

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 101
Παράγραφος 6

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για τη
συσπείρωση των πολιτών υπέρ του Συντάγματος βάσει μιας μεγάλης δημόσιας 
συζήτησης σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· αποφασίζει ότι ο εν 
λόγω ευρωπαϊκός διάλογος πρέπει να αποσαφηνίσει, να εμβαθύνει και να 
εκδημοκρατίσει τη συναίνεση σχετικά με το Σύνταγμα, να απαντήσει στις επικρίσεις 
και να βρει λύσεις για τις περιπτώσεις όπου δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες·
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Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 102
Παράγραφος 6

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για την εκ νέου 
δρομολόγηση του συνταγματικού σχεδίου βάσει μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· αποφασίζει ότι τα 
αποτελέσματα του εν λόγω ευρωπαϊκού διαλόγου δεν πρέπει να προδικαστούν·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 103
Παράγραφος 6

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. nl

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 104
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας συζήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τονίζει ότι αυτή πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο 
υπέρβασης της συνταγματικής κρίσης (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 105
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας ευρείας συζήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της 
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πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τονίζει ότι αυτή πρέπει να λάβει χώρα στο 
πλαίσιο υπέρβασης της συνταγματικής κρίσης και ότι οι υποδείξεις για το 
περιεχόμενο της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους 
κανόνες, με τις εξουσίες και τις διαδικασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς 
και με τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ από τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 106
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας συζήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τονίζει ότι αυτή πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο 
υπέρβασης της συνταγματικής κρίσης και ότι οι υποδείξεις για το περιεχόμενο της 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους κανόνες, με τις 
εξουσίες και τις διαδικασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και με τις 
αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ από τα κράτη μέλη και πρέπει να 
προσδιορίζουν τα ζητήματα που είναι κοινά σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 107
Παράγραφος 8

8. προτείνει να εκληφθεί το στάδιο του προβληματισμού ως ευκαιρία για την 
ευρωπαϊκή δημοκρατία και, ως εκ τούτου, ο διάλογος (διαγραφή) να διεξαχθεί και 
να συντονιστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να οργανωθεί βάσει κοινών 
θεμάτων και σε ρεαλιστικά στάδια σύμφωνα με ένα εγκριθέν πλαίσιο αξιολόγησης, 
και να σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγήσει σε αποφασιστικές πολιτικές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 108
Παράγραφος 8

8. επιμένει ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί και να συντονιστεί σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμικών 
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οργάνων, να οργανωθεί βάσει κοινών θεμάτων (διαγραφή) και να σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να οδηγήσει σε αποφασιστικές πολιτικές επιλογές για την κοινωνία των 
πολιτών·

Or. pt

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 109
Παράγραφος 8

8. προτείνει (διαγραφή) ο διάλογος (διαγραφή) να διεξαχθεί και να συντονιστεί σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να οργανωθεί βάσει κοινών θεμάτων και σε 
ρεαλιστικά στάδια σύμφωνα με ένα εγκριθέν πλαίσιο αξιολόγησης, και να σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να οδηγήσει σε αποφασιστικές πολιτικές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 110
Παράγραφος 9

9. προειδοποιεί ότι οι μη συντονισμένες συζητήσεις περιορισμένης εστίασης το μόνο 
που θα επιτύχουν είναι να ισχυροποιήσουν τα εθνικά στερεότυπα και να τονίσουν 
τους διχασμούς· (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 111
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί η διενέργεια περιορισμένου σε εύρος διαλόγου 
χωριστά στο κάθε κράτος μέλος, καθώς δεν βοηθά στην κατάρριψη των εθνικών 
στερεοτύπων και στην άμβλυνση των εντάσεων που προκύπτουν από τις εθνικές 
αντιπαλότητες και δεν προωθεί την επικέντρωση στην ευρωπαϊκή διάσταση του 
διαλόγου· επισημαίνει ότι ο διάλογος πρέπει απαραιτήτως να έχει σαφείς και 
ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους, διότι η έλλειψη σκοπού οδηγεί στην απάθεια των 
πολιτών ή στην αποξένωση από την ευρωπαϊκή διάσταση των ζητημάτων που 
διακυβεύονται·



PE 364.885v01-00 36/69 AM\586904EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 112
Παράγραφος 9

9. προειδοποιεί ότι παρότι το εθνικό πλαίσιο αποτελεί ένα ουσιαστικό φόρουμ 
διαλόγου για τους πολίτες, είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι εθνικοί αυτοί
διάλογοι, από άποψη τόσο χρονική όσο και θεματική, προκειμένου να αντληθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει επίσης ότι ένας διάλογος 
που θα επιβληθεί και δεν θα έχει πολιτικούς στόχους θα είναι συγκεχυμένος, ακόμη 
και κενός περιεχομένου, προκαλώντας ως εκ τούτου ενίσχυση του σκεπτικισμού των 
ευρωπαίων πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 113
Παράγραφος 9

9. προειδοποιεί ότι οι μη συντονισμένες συζητήσεις που θα επικεντρώνονται 
αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών μελών δεν θα χρησιμεύσουν σ
την αποσαφήνιση, τη διαμόρφωση ή τη συλλογή των προτάσεων της ευρωπαϊκής
κοινής γνώμης·

Or. pt

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 114
Παράγραφος 9

9. προειδοποιεί ότι οι έξωθεν επιβαλλόμενες και μη συντονισμένες συζητήσεις χωρίς 
πολιτικούς στόχους (διαγραφή) το μόνο που θα μπορούσαν να επιτύχουν είναι να 
ενισχύσουν τον κυνισμό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 115
Παράγραφος 9

9. προειδοποιεί ότι οι μη συντονισμένες συζητήσεις περιορισμένης εστίασης το μόνο 
που θα επιτύχουν είναι να ισχυροποιήσουν τα εθνικά στερεότυπα, να ενισχύσουν τις 
στρεβλές αντιλήψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τονίσουν τους διχασμούς· 
ένας διάλογος που θα επιβληθεί και δεν θα έχει πολιτικούς στόχους θα μπορούσε να 
καταστεί συγκεχυμένος, ακόμη και κενός περιεχομένου, προκαλώντας ως εκ τούτου 
τον δημόσιο κυνισμό·

Or. en

Τροπολογία: Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí και Tatjana
Ždanoka

Τροπολογία 116
Παράγραφος 10

10. προτείνει τη διοργάνωση μιας σειράς διασκέψεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών –«Κοινοβουλευτικά 
Φόρουμ»– που θα προαγάγει το διάλογο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των 
απαραίτητων πολιτικών συμπερασμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 117
Παράγραφος 10

10. προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει τα εθνικά κοινοβούλια σε μια 
σειρά διασκέψεων (διαγραφή) –«Κοινοβουλευτικά Φόρουμ»– με τη συμμετοχή και 
άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Τα Κοινοβουλευτικά Φόρουμ πρέπει να 
διοργανωθούν προκειμένου να υποκινηθεί η συζήτηση και να διαμορφωθούν, βήμα 
προς βήμα, τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα·

Or. en
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Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 118
Παράγραφος 10

10. προτείνει τη διοργάνωση μιας σειράς διασκέψεων, και σε περιφερειακό επίπεδο,
μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ και των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων –
«Κοινοβουλευτικά Φόρουμ»– προκειμένου να υποκινηθεί η συζήτηση και να 
διαμορφωθούν, βήμα προς βήμα, τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 119
Παράγραφος 10

10. προτείνει τη διοργάνωση μιας σειράς διασκέψεων μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ και 
των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων –«Κοινοβουλευτικά Φόρουμ»–
προκειμένου να υποκινηθεί η συζήτηση και να διαμορφωθούν, βήμα προς βήμα, τα 
απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να τηρούν πιστά την αρχή της 
ίσης εκπροσώπησης αφενός των αριστερών και δεξιών υποστηρικτών του «ναι», 
αφετέρου των αριστερών και δεξιών υποστηρικτικών του «όχι»·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 120
Παράγραφος 11

11. (διαγραφή) δεσμεύεται (διαγραφή) να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό 
διάλογο, δημοσιεύοντας συγκεκριμένα «Ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις» για καθένα από 
τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών 
Φόρουμ·

Or. de
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 121
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για το Κοινοβούλιο (διαγραφή) να 
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 122
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για την ΕΕ η αποφυγή μιας δεύτερης 
αποτυχίας του συνταγματικού σχεδίου· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο, δημοσιεύοντας συγκεκριμένα «Ευρωπαϊκές 
Ανακοινώσεις» για καθένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· 
οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις 
συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρουμ·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 123
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για το Κοινοβούλιο η αποφυγή μιας 
δεύτερης αποτυχίας του συνταγματικού σχεδίου· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να μην 
εμπλακεί σε μια νέα συνταγματική περιπέτεια, που είναι και παράλογη και 
επικίνδυνη για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, και να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο, δημοσιεύοντας συγκεκριμένα «Ευρωπαϊκές 
Ανακοινώσεις» για καθένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· 
οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις 
συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρουμ·

Or. fr
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 124
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα και, 
ιδίως, για το Κοινοβούλιο η αποφυγή μιας δεύτερης αποτυχίας του συνταγματικού 
σχεδίου· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό 
διάλογο, προωθώντας διάφορες μορφές επικοινωνίας και προάγοντας ένα διάλογο 
με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών· η δημοσίευση 
συγκεκριμένων «Ευρωπαϊκών Ανακοινώσεων» για καθένα από τα σημαντικά 
ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 
κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και (διαγραφή) ως βάση για τις 
συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρουμ, αποτελεί μια μόνο κίνηση προς την 
κατεύθυνση αυτή·

Or. pt

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 125
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για το Κοινοβούλιο η αποφυγή μιας ακόμη 
αποτυχίας του συνταγματικού σχεδίου· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο, δημοσιεύοντας έγγραφα εργασία 
(«Ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις») για καθένα από τα σημαντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η Ένωση· οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 
κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση για τις συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρουμ·

Or. en

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 126
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για το Κοινοβούλιο η αποφυγή μιας 
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δεύτερης αποτυχίας του συνταγματικού σχεδίου· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να 
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο, δημοσιεύοντας συγκεκριμένα 
«Ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις» για καθένα από τα σημαντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η Ένωση· οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις εθνικές συζητήσεις και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρουμ·

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 127
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. αναγνωρίζει ότι έχει στρατηγική σημασία τα πολιτικά θεσμικά όργανα να 
ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (κυρίως την τηλεόραση, τον Τύπο και 
το τοπικό ραδιόφωνο) να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να τα κινητοποιήσουν για την 
προβολή και την εντατικοποίηση του διαλόγου·

Or. pt

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 128
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ανακοινωθούν οι 
εκθέσεις του γαλλικού και του ολλανδικού κοινοβουλίου σχετικά με τα αρνητικά 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων και να συζητηθεί, βάσει του ψηφίσματος αυτού, 
η δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 129
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου (διαγραφή) να 
συζητηθεί, βάσει του ψηφίσματος αυτού, η δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· ο στόχος 
αυτού του Φόρουμ είναι να διατυπώσει συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο σχετικά με το πώς πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
ξεπεράσει την κρίση·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 130
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ανακοινωθούν οι 
εκθέσεις του γαλλικού και του ολλανδικού κοινοβουλίου, τα οποία έχουν αμφότερα 
αποδοκιμαστεί μαζικά από τους λαούς των χωρών τους, σχετικά με τα αρνητικά 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων και να συζητηθεί, βάσει του ψηφίσματος αυτού, 
η δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· ο στόχος αυτού του Φόρουμ είναι να διατυπώσει 
συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πώς πρέπει να 
προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση·

Or. fr

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 131
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ανακοινωθούν οι 
εκθέσεις του γαλλικού και του ολλανδικού κοινοβουλίου σχετικά με τις προτάσεις 
τους για την πορεία στο μέλλον και να συζητηθεί, βάσει του ψηφίσματος αυτού, η 
δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· ο στόχος αυτού του Φόρουμ είναι να διατυπώσει 
συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πώς πρέπει να 
προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση·

Or. en

Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 132
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ανακοινωθούν οι 
εκθέσεις του γαλλικού και του ολλανδικού κοινοβουλίου σχετικά με τα αρνητικά 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων και να συζητηθεί ένα έγγραφο όπου θα 
εξετάζονται οι απόψεις, οι προσδοκίες και οι εμπειρίες των κρατών που έχουν ήδη 
επικυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη, και να συζητηθεί, βάσει του ψηφίσματος 
αυτού, η δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· ο στόχος αυτού του Φόρουμ είναι να 
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διατυπώσει συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πώς πρέπει 
να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 133
Παράγραφος 12

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pt

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 134
Παράγραφος 12

12. προτείνει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ανακοινωθούν οι 
εκθέσεις και οι προτάσεις του γαλλικού και του ολλανδικού κοινοβουλίου σχετικά με 
τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων και να συζητηθεί, βάσει του 
ψηφίσματος αυτού, η δομή του ευρωπαϊκού διαλόγου· ο στόχος αυτού του Φόρουμ 
είναι να διατυπώσει συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το 
πώς πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση· τονίζει 
σχετικώς πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επαρκής εκπροσώπηση των 
βουλευτών που υποστήριξαν το «όχι» στις δύο χώρες, προκειμένου να κατανοηθούν 
καλύτερα τόσο οι λόγοι που οδήγησαν την πλειοψηφία των ψηφοφόρων στα δύο 
αυτά κράτη να απορρίψουν το κείμενο όσο και οι προσδοκίες τους·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 135
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 136
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 137
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 138
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 139
Παράγραφος 13

13. προτείνει ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα πρέπει στην αρχή να λάβει υπόψη ότι, μετά 
το διάλογο στο πλαίσιο των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, 
είναι σαφές ότι δεν υπάρχει συμφωνία για καμία από τις διατάξεις του 
Συντάγματος και ότι, για να επιτύχει το εγχείρημα, η αναθεώρηση θα πρέπει να 
ξεκινήσει πάνω σε τελείως νέες βάσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 140
Παράγραφος 13

13. προτείνει ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα πρέπει να εμφυσήσει στους πολίτες την ιδέα
της Ευρώπης, παρέχοντας έτσι μια βάση για την επίτευξη συναίνεσης επί του 
Συντάγματος·

Or. pt

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 141
Παράγραφος 14

14. προτείνει να συζητηθούν τα ακόλουθα επείγοντα ζητήματα σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου και ιδιαίτερα στα Κοινοβουλευτικά 
Φόρουμ:

- οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης

- οι στόχοι της Ευρώπης και τα καθήκοντα της Ένωσης

- ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και τα σύνορα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 142
Παράγραφος 14

14. προτείνει την οργάνωση άλλων Κοινοβουλευτικών Φόρουμ για την εξέταση τριών 
επειγόντων ζητημάτων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, ήτοι:

- οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης

- οι στόχοι της Ευρώπης και τα καθήκοντα της Ένωσης

- ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και τα σύνορα της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 143
Παράγραφος 14

14. προτείνει την οργάνωση άλλων Κοινοβουλευτικών Φόρουμ για την εξέταση καίριων 
ζητημάτων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων: 

(i) ποιος είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

(ii) πώς ορίζουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκή Ένωσης·

(iii) ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο

(iv) (διαγραφή)

Οι ερωτήσεις αυτές άπτονται θεμάτων όπως η δυνατότητα διακυβέρνησης, η 
παγκοσμιοποίηση, η χρηματοδότηση της ΕΕ, οι σχέσεις γειτονίας, οι πιθανές 
κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και το σχετικό βάρος των 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων·

Or. pt

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 144
Παράγραφος 14

14. προτείνει την οργάνωση άλλων Κοινοβουλευτικών Φόρουμ για την εξέταση 
τεσσάρων επειγόντων ζητημάτων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, ήτοι: 

(i) ποιος είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης·

(ii) (διαγραφή) πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη ρόλο στον κόσμο·

(iii) υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, ποιο είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου·

(iv) πώς καθορίζουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 145
Παράγραφος 14, ερώτηση (iv)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 146
Παράγραφος 14

14. προτείνει την οργάνωση άλλων Κοινοβουλευτικών Φόρουμ για την εξέταση έξι
επειγόντων ζητημάτων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, ήτοι: 

(i) ποιος είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

(ii) τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη στον κόσμο·

(iii) υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, ποιο είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου·

(iv) πώς καθορίζουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση·

(iv)α ποιο είδος ευρωπαϊκής διακυβέρνησης επιθυμούμε·

(iv)β τι μπορεί να πράξει η Ευρώπη για να ενισχύσει την εσωτερική της 
ασφάλεια και να πατάξει την τρομοκρατία με αποτελεσματικό τρόπο·

Or. es

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 147
Παράγραφος 14 ερώτηση (iv α) (νέα)

(iva) σε ποια καθήκοντα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ποιοι τομείς θα παραμείνουν κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. de
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Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 148
Παράγραφος 14, ερώτηση (iv) α (νέα)

(ivα) πώς επιθυμούμε να είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda, Gérard Onesta

Τροπολογία 149
Παράγραφος 14, ερώτηση (iv) β (νέα)

(ivβ) μέσω ποιών διαύλων μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 150
Παράγραφος 15

15. πιστεύει ότι μια γόνιμη συζήτηση γι’ αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα θα ανοίξει νέες 
προοπτικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα προετοιμάσει το έδαφος για 
μεταρρυθμίσεις των κοινών πολιτικών στους τομείς όπου υπάρχουν διαφωνίες· και 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδέες που αντιτίθενται στη 
Συνταγματική Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 151
Παράγραφος 16

16. πιστεύει, επιπλέον, ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα μπορέσει να ξεπεράσει τη 
συνταγματική κρίση μόνον αν ανταποκριθεί στην έκκληση που απευθύνουν οι 
πολίτες μας για καλύτερη προστασία των συμφερόντων και των εθνικών
ταυτοτήτων τους, ιδίως σε ό,τι αφορά την απασχόληση και το επίπεδο διαβίωσης, 
την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, το σεβασμό της 
κυριαρχίας, των γλωσσών και των πολιτισμών, και την προστασία της ασφάλειάς 
τους στην καθημερινή τους ζωή, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
που εγγυώνται τα εθνικά τους Συντάγματα και των εσωτερικών και εξωτερικών 
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συνόρων της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 152
Παράγραφος 16

16. πιστεύει, επιπλέον, ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα μπορέσει να ξεπεράσει τη 
συνταγματική κρίση μόνον αν συμμετάσχουν σε αυτόν όχι μόνο όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, αλλά και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, η τοπική 
αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των 
πολιτών (διαγραφή)· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πρακτικές συνεισφορές της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των 
Περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία: György Schöpflin

Τροπολογία 153
Παράγραφος 16

16. πιστεύει, επιπλέον, ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα μπορέσει να ξεπεράσει τη 
συνταγματική κρίση μόνον αν συμμετάσχουν σε αυτόν όχι μόνο όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, αλλά και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, η τοπική 
αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών,
(διαγραφή) η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και 
παρέχονται τα μέσα για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαλόγου· αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στις πρακτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 154
Παράγραφος 16

16. πιστεύει, επιπλέον, ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα μπορέσει να ξεπεράσει τη 
συνταγματική κρίση μόνον αν συμμετάσχουν σε αυτόν όχι μόνο όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, αλλά και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, η τοπική 
αυτοδιοίκηση, τα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, η 
κοινωνία των πολιτών εν γένει, η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης· για τον λόγο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πρακτικές 
συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής των Περιφερειών·
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Or. pt

Τροπολογία: Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí και Tatjana
Ždanoka

Τροπολογία 155
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια 
πραγματική «κουλτούρα επικουρικότητας» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των κρατών μελών της και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και να διαφυλάξουν 
τον ευρύτερο ορισμό της επικουρικότητας που περιλαμβάνει το περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, όπως διατυπώνεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí και Tatjana
Ždanoka

Τροπολογία 156
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. καλεί, με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα, τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αποδείξουν ενεργά ότι η πολιτική ένωση δεν θα υπονομεύσει την πολιτισμική και 
γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης και να διαφυλάξουν την αναγνώριση της 
πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας ως πηγής πλούτου που πρέπει να 
προστατευθεί, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 157
Παράγραφος 17

17. προτείνει στα κράτη μέλη να οργανώσουν μεγάλο αριθμό δημοσίων συνεδριάσεων 
και συζητήσεων στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης –
«Φόρουμ Πολιτών» – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που, σε αντίθεση 
με την εκστρατεία για τα δημοψηφίσματα, θα τηρούν μια ισορροπία μεταξύ του 
«ναι» και του «όχι» και θα είναι δομημένες ανάλογα με τα από κοινού συμφωνηθέντα 
θέματα (διαγραφή)· παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 158
Παράγραφος 17 α (νέα)

17 α. προτείνει τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής «οικονομικής και κοινωνικής» 
διάσκεψης εντός του 2006 με στόχο την προετοιμασία για την ενδεχόμενη
«ενδιάμεση αναθεώρηση» των δημοσιονομικών προοπτικών, με τη λήψη, 
παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένων μέτρων στους τομείς της έρευνας, των 
διασυνοριακών υποδομών, της ενέργειας και της κατάρτισης, και με την εκπόνηση 
ενός κοινοτικού σχεδίου δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 159
Παράγραφος 18

18. αναμένει από τα εθνικά πολιτικά κόμματα να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή διάσταση τόσο στις εσωτερικές τους συζητήσεις όσο και στις 
προεκλογικές εκστρατείες τους και να συνεργαστούν επ’ αυτού με τα ευρωπαϊκά 
κόμματα·

Or. pt

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 160
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 161
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 162
Παράγραφος 19

19. ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση·

Or. de

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 163
Παράγραφος 19

19. θα δεχόταν με ικανοποίηση τις αναφορές πολιτών που θα συμβάλουν στη 
διαμόρφωση της συζήτησης, όπως τα ψηφίσματα πολιτών που συντάχθηκαν σε 
διάφορες χώρες· η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα εργαστεί επί των προτάσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 164
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία σχετικά με τις πολιτικές 
προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης για την περίοδο 
2007-2013, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 165
Παράγραφος 20

20. επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί ο διάλογος χωρίς επαρκή 
χρηματοδότηση και επαναλαμβάνει τη δημοσιονομική του πρόταση για αύξηση της 
χρηματοδότησης του προγράμματος PRINCE·
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Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 166
Παράγραφος 20

20. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στην πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ενισχύοντας την 
προστασία των μειονοτήτων και τις γλωσσικές πολιτικές, και επαναλαμβάνει τη 
δημοσιονομική του πρόταση για αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος 
PRINCE·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 167
Παράγραφος 20

20. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στην πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, και επαναλαμβάνει τη 
δημοσιονομική του πρόταση για αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος 
PRINCE· προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαθέσουν περισσότερους 
χρηματοδοτικούς πόρους σε προγράμματα προώθησης της ενεργού συμμετοχής 
στα κοινά, τα οποία προετοιμάζουν απλούς πολίτες για να αναλάβουν ρόλο στην 
πολιτική και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης·

Or. pt

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 168
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. απευθύνεται στν Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, των οποίων οι πολίτες δεν 
τοποθετήθηκαν κατά της κοινής ευρωπαϊκής συνταγματικής διαδικασίας, και 
ζητεί να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες προτάσεις στους 
πολίτες των άλλων κρατών μελών προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της 
διαδικασίας αυτής·

Or. de
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Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 169
Παράγραφος 21

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Jean-Luc Dehaene

Τροπολογία 170
Παράγραφος 21

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. nl

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 171
Παράγραφος 21

21. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν εντός 
(διαγραφή) του 2007 (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 172
Παράγραφος 21

21. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν το 
δεύτερο εξάμηνο του 2007 (διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 173
Παράγραφος 21

21. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν το 
δεύτερο εξάμηνο του 2007, συγκεντρώνοντας τις κριτικές απόψεις που θα 
εκφραστούν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, ώστε να αποφασιστεί η μελλοντική 
πορεία όσον αφορά το Σύνταγμα·

Or. pt

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 174
Παράγραφος 21

21. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν εντός 
(διαγραφή) του 2007, (διαγραφή) και να ληφθεί μια σαφής απόφαση σε εκείνη τη 
φάση σχετικά (διαγραφή) με τη μελλοντική πορεία όσον αφορά το Σύνταγμα. Κατά 
τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας οδικός 
χάρτης προς την απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 175
Παράγραφος 21

21. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν το 
δεύτερο εξάμηνο του 2007, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, και να δοθεί σε εκείνη τη φάση μια σαφής απάντηση στις ερωτήσεις 
που διατυπώνονται στην παράγραφο 14·

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 176
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσμα επιλογών, μεταξύ 
άλλων το να εγκαταλείψει το σχέδιο του Συντάγματος, να επιδιώξει τη συνέχιση της
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διαδικασίας με το παρόν κείμενο, να αναθεωρήσει ή να βελτιώσει το παρόν κείμενο 
ή να ξεκινήσει την πλήρη αναδιατύπωσή του. Είναι όμως πολύ νωρίς να ληφθεί 
απόφαση για την επιλογή μιας εξ αυτών των εναλλακτικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 177
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. θεωρεί ότι, εάν η περίοδος προβληματισμού καταλήξει στην απόφαση ότι μπορεί να 
διατηρηθεί το υπάρχον κείμενο, θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν σημαντικά 
συνοδευτικά μέτρα για να καθησυχασθεί και να πεισθεί η κοινή γνώμη της Γαλλίας, 
των Κάτω Χωρών και άλλων κρατών μελών, όπως, κατά πάσα πιθανότητα, 
δηλώσεις ερμηνευτικές της Συνταγματικής Συνθήκης και ενδεχομένως 
προσάρτηση πρωτοκόλλων σε αυτή·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 178
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rihards Pīks

Τροπολογία 179
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 180
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 181
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 182
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 183
Παράγραφος 22

διαγράφεται
Or. es

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 184
Παράγραφος 22

(συγχώνευση των σημείων 22, 23 και 26, ξεκινώντας με το αναθεωρημένο σημείο 22 και 
συνεχίζοντας με τα σημεία 23 και 26 χωρίς αλλαγές)

22. εάν, ωστόσο, τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαλόγου δείξουν ότι το κείμενο του 
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Συντάγματος πρέπει να τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί προκειμένου να ανανεωθεί η 
συναίνεση και να διευκολυνθεί η επικύρωση, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
αντιμετωπίσουν το Σύνταγμα του 2004 ως τη μόνη βάση, επιδιώκοντας να 
διατηρήσουν τη σπονδυλική του στήλη, ιδίως τις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν το σύστημα της δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ και που δεν έχουν 
τεθεί υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης· επιμένει, 
επιπλέον, ότι, αν αποφασιστεί η εκτεταμένη αναθεώρηση του κειμένου, πρέπει να 
προετοιμάσουμε μια εντολή για μια νέα Συνέλευση που θα διοργανωθεί κατά τη 
διάρκεια του 2008· προτρέπει να υποβληθεί οποιαδήποτε αναθεωρημένη εκδοχή 
του Συντάγματος σε συμβουλευτική ψηφοφορία σε ολόκληρη την ΕΕ ταυτόχρονα 
με τις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες 
θα διεξαχθούν το 2009, έτσι ώστε να δοθεί η λαϊκή ετυμηγορία στο αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 185
Παράγραφος 22

22. επιμένει ότι αν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαλόγου δείξουν ότι το κείμενο του 
Συντάγματος πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ανανεωθεί η συναίνεση και να 
διευκολυνθεί η επικύρωση, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέρη Ι 
και ΙΙ του Συντάγματος του 2004 ως μια καλή βάση εργασίας, επιδιώκοντας να 
διατηρήσουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το σύστημα της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ και που δεν έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Τροπολογία 186
Παράγραφος 22

22. επιμένει ότι αν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαλόγου δείξουν ότι το κείμενο του 
Συντάγματος πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ανανεωθεί η συναίνεση και να 
διευκολυνθεί η επικύρωση, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
Σύνταγμα του 2004 ως μια χρήσιμη βάση για την κατάρτιση ενός σχεδίου, 
επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το 
σύστημα της δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ και που δεν έχουν τεθεί υπό 
αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 187
Παράγραφος 22 α (νέα)

22 α. υποστηρίζει ότι, απουσία ευρωπαϊκού έθνους, το οποίο καμιά Συνθήκη δεν θα 
μπορούσε να δημιουργήσει εκ του μηδενός, κάθε νίκη της υπερεθνικής εξουσίας 
συνιστά ήττα για τη δημοκρατία· κανένας θεσμός, καμιά κοινή πολιτική, καμιά 
μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συναίνεση του λαού· η υπερεθνική 
ιδεολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ισχυρή, ζώσα πραγματικότητα των 
εθνών, αυτών των «οικογενειών οικογενειών», των πιο στέρεων και ειρηνικών 
ανθρώπινων κοινοτήτων, όπου διαφυλάσσονται με τον καλύτερο τρόπο οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες, αυτού του φυσικού χώρου της ιθαγένειας και της 
αλληλεγγύης, του μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, των μόνων οντοτήτων που 
μπορούν να επιφέρουν την τάξη στον κόσμο· πρέπει να σταματήσουμε να 
σχεδιάζουμε την Ευρώπη του 21ου αιώνα βάσει ιστορικά ξεπερασμένων μοντέλων· 
ο διαμελισμός των τεχνητών ομοσπονδιών, του οποίου σταθήκαμε μάρτυρες στα 
τέλη του προηγούμενου αιώνα, κατέδειξε ξεκάθαρα ότι η ελευθερία των εθνών 
αποτελεί στη νέα παγκόσμια τάξη μια σταθερά, μια αξία ζωτική και απαραβίαστη·

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 188
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rihards Pīks

Τροπολογία 189
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 190
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 191
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 192
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 193
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 194
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 195
Παράγραφος 23

23. επιμένει, επιπλέον, ότι, αν αποφασιστεί η εκτεταμένη αναθεώρηση του κειμένου, 
πρέπει να προετοιμάσουμε μια διευρυμένη εντολή για μια νέα Συνέλευση που θα 
διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του 2008· η εντολή αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της Συνέλευσης να εργαστούν επί των πολιτικών της 
Ένωσης, επί του ζητήματος των διαδικασιών αναθεώρησης και επί του 
ενδεχόμενου διαφοροποίησής τους ανάλογα με το είδος των αναθεωρούμενων 
διατάξεων·

Or. fr

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 196
Παράγραφος 23

23. επιμένει, επιπλέον, ότι, αν αποφασιστεί η εκτεταμένη αναθεώρηση του κειμένου, 
πρέπει να προετοιμάσουμε μια εντολή για μια νέα Συνέλευση που θα διοργανωθεί 
κατά τη διάρκεια του 2008· η νέα αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι πιο 
αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ανοικτή στη συμμετοχή των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 197
Παράγραφος 24

24. ζητεί από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Επιτροπή, τις Συμβουλευτικές Επιτροπές και την 
Κεντρική Τράπεζα να παύσουν κάθε προσπάθεια υπερεθνικής ολοκλήρωσης και 
διαρκούς διεύρυνσης, να εγκαταλείψουν την ιδέα της αγοράς ως μοναδικού 
συστήματος κοινωνικής ρύθμισης, να τερματίσουν την ισοπέδωση των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων και των πολιτισμικών διαφορών και να ελέγξουν την κανονιστική 
και νομολογιακή βουλιμία, που μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, με 
100.000 σελίδες κανονιστικών κειμένων να επιβάλλονται σε 450 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους·

Or. fr
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 198
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν την ευθύνη τους στη 
διαδικασία διαμόρφωσης ενός Συντάγματος της Ευρώπης και να αναγνωρίσουν 
ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, μέλλον για τα κράτη μέλη δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς την ενσωμάτωσή του σε ένα Σύνταγμα·

Or. pt

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 199
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο 
και τη συλλογική ευθύνη για να θέσουν σε ισχύ τη Συνθήκη για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης· και επιμένει ότι πρέπει να συντονίσουν πιο στενά τόσο 
το περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα των εθνικών εκστρατειών τους και να 
αποδείξουν εμπράκτως στους πολίτες την πολιτική βούληση και την αμοιβαία 
αλληλεγγύη τους·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 200
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο 
και τη συλλογική ευθύνη για να θέσουν σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και 
επιμένει ότι πρέπει να συντονίσουν πιο στενά τόσο το περιεχόμενο όσο και το 
χρονοδιάγραμμα των εθνικών εκστρατειών τους και να αποδείξουν εμπράκτως στους 
πολίτες την πολιτική βούληση και την αμοιβαία αλληλεγγύη τους·

Or. de
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 201
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο 
και τη συλλογική ευθύνη για να θέσουν σε ισχύ το Σύνταγμα· και επιμένει ότι πρέπει 
να συντονίσουν πιο στενά τόσο το περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα των 
εθνικών εκστρατειών τους και να αποδείξουν εμπράκτως στους πολίτες την πολιτική 
βούληση και την αμοιβαία αλληλεγγύη τους·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 202
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο 
και τη συλλογική ευθύνη για να θέσουν σε ισχύ το Σύνταγμα· και επιμένει ότι πρέπει 
να συντονίσουν πιο στενά τόσο το περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα των 
εθνικών εκστρατειών τους και να αποδείξουν εμπράκτως στους πολίτες την πολιτική 
βούληση και την αμοιβαία αλληλεγγύη τους·

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 203
Παράγραφος 24

24. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο 
και τη συλλογική ευθύνη για να θέσουν σε ισχύ το Σύνταγμα στη τελική μορφή που 
θα έχει λάβει μετά το πέρας του διαλόγου· μια ενδεχόμενη συνταγματική διευθέτηση· 
και επιμένει ότι πρέπει να συντονίσουν πιο στενά τόσο το περιεχόμενο όσο και το 
χρονοδιάγραμμα των εθνικών εκστρατειών τους και να αποδείξουν εμπράκτως στους 
πολίτες την πολιτική βούληση και την αμοιβαία αλληλεγγύη τους·

Or. en
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Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 204
Παράγραφος 25

25. σημειώνει το «Σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητεί την ανάληψη πολιτικού ηγετικού ρόλου από την 
Επιτροπή και προτείνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων τόσο για τη διάρθρωση του διαλόγου κατά την περίοδο προβληματισμού 
όσο και για την άντληση των συμπερασμάτων το 2007·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 205
Παράγραφος 25

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pt

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 206
Παράγραφος 25

25. σημειώνει το «Σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ζητεί από την Επιτροπή όχι μόνο να διατυπώσει την 
πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά να επιδείξει επίσης αποφασιστική 
πολιτική δέσμευση για να βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
συνταγματικές δυσκολίες της·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 207
Παράγραφος 25

25. σημειώνει το «Σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ζητεί από την Επιτροπή όχι μόνο να διατυπώσει την 
πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά να επιδείξει επίσης αποφασιστική 
πολιτική δέσμευση για να βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
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συνταγματικές δυσκολίες της· τονίζει την ανάγκη προσεκτικής προετοιμασίας και 
καλής οργάνωσης του διαλόγου αυτού με τους πολίτες και στα 25 κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 208
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. υπογραμμίζει ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν 
σε όλες τις δράσεις που αναφέρονται ανωτέρω·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 209
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 210
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rihards Pīks

Τροπολογία 211
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 212
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 213
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 214
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 215
Παράγραφος 26

26. προτρέπει να υποβάλλονται οι μελλοντικές αναθεωρημένες εκδοχές του Συντάγματος 
σε συμβουλευτική ψηφοφορία σε ολόκληρη την ΕΕ πάντα ταυτόχρονα με τις 
(διαγραφή) εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Aloyzas Sakalas

Τροπολογία 216
Παράγραφος 26

26. προτρέπει να υποβληθεί οποιαδήποτε αναθεωρημένη εκδοχή του Συντάγματος σε 
δημοψήφισμα· υποστηρίζει ότι για την έγκριση του Συντάγματος θα πρέπει να 
απαιτείται η συγκέντρωση πλειοψηφίας δύο τρίτων των ψήφων των πολιτών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 217
Παράγραφος 26

26. προτρέπει να υποβληθεί οιαδήποτε νέα Συνθήκη σε επικύρωση σε ολόκληρη την ΕΕ 
ταυτόχρονα με τις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
οι οποίες θα διεξαχθούν το 2009, έτσι ώστε να δοθεί η λαϊκή ετυμηγορία στο 
αποτέλεσμα·

Or. fr

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 218
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί όλες τις ενώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 
συμπεριλάβουν το ζήτημα της έναρξης ισχύος του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στις 
προτεραιοτητές τους για συζήτηση και διάλογο·

Or. es

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 219
Παράγραφος 27

27. απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι το (διαγραφή) Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2009·

Or. de
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 220
Παράγραφος 27

27. απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι το (διαγραφή) Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2009·

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 221
Παράγραφος 27

27. απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι (διαγραφή) Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2009·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Τροπολογία 222
Παράγραφος 27

27. απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι θα δημιουργηθεί μια Ευρώπη της συνεργασίας και της εθνικής κυριαρχίας επί 
των θεσμικών της βάσεων έως το 2009·

Or. fr

Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 223
Παράγραφος 27 α (νέα)

27α. αναθέτει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να παρακολουθεί την περίοδο 
προβληματισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των Κοινοβουλευτικών 
Φόρουμ, την κατάρτιση των εγγράφων εργασίας («Ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις»), τη 
σύνοψη των συζητήσεων των θεσμικών φορέων και των πολιτών, τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις δράσης που ενδεχομένως προκύψουν από αυτά·

Or. en
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Τροπολογία: Carlos Carnero González και Richard Corbett

Τροπολογία 224
Παράγραφος 27 β (νέα)

27β. στο πνεύμα αυτό, καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να συνεργαστεί 
στενά με όλες τις άλλες άμεσα ενδιαφερόμενες επιτροπές για την προετοιμασία των 
Κοινοβουλευτικών Φόρουμ και τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda και Gérard Onesta

Τροπολογία 225
Παράγραφος 28

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
περιφερειών τους, στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, στα πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, και στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των υπό ένταξη και των υποψηφίων χωρών.

Or. en


