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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 1
Tytuł projektu rezolucji

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. nl

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 2
Odniesienie 4a (nowe)

4a. uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do 
Unii Europejskiej,

Or. en
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany przez szefów państw i 
rządów 25 Państw Członkowskich UE w dniu 29 października 2004 r.;

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany przez 25 Państw 
Członkowskich UE w dniu 29 października 2004 r. oraz ponownie zatwierdzony przez 
Radę Europejską na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2005 r.;

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A

A. traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany przez 25 Państw 
Członkowskich UE w dniu 29 października 2004 r. oraz zatwierdzony przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2005 r.;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. tekst Konstytucji opracował Konwent Europejski, który, na tle uprzednich procedur 
opracowywania nowych traktatów, osiągnął nowy poziom otwartości, pluralizmu 
oraz legitymacji demokratycznej;

Or. en
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Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B

B. tekst Konstytucji opracował Konwent Europejski, który, na tle uprzednich procedur 
opracowywania nowych traktatów, osiągnął nowy poziom otwartości, pluralizmu 
oraz legitymacji demokratycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B

B. projekt Konstytucji sporządził Konwent Europejski, który, na tle procedur 
opracowywania poprzednich traktatów, osiągnął nowy poziom otwartości, 
pluralizmu oraz legitymacji demokratycznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B

B. tekst Konstytucji opracował Konwent Europejski osiągając nowy poziom otwartości, 
pluralizmu oraz legitymacji demokratycznej oraz otwierając w europejskiej sferze 
publicznej szeroko zakrojoną debatę na temat przyszłości Europy;

Or. pt

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia Ba (nowy) 

Ba. projekt Konstytucji został sporządzony przez Konwent, w którym, pod wpływem 
różnych grup nacisku, na 105 członków przypadało mniej niż 10 zwolenników 
„alternatywnej Europy” i który, uzurpując sobie mandat, ogłosił się konstytuantą, 
poważnie lekceważąc zakres kompetencji przyznanych mu przez Radę z Laeken z 
dnia 15 grudnia 2001 r., która wezwała do uproszczenia, przejrzystości, 
demokratyzacji oraz powrotu do zasady pomocniczości i poszanowania 
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suwerenności, nie zaś do budowy „europejskiego superpaństwa, czy też europejskich 
instytucji ingerujących we wszystkie możliwe aspekty życia”,

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia C

C. pomimo szkód, jakie przyniosła temu projektowi konferencja międzyrządowa, 
Parlament Europejski poparł Konstytucję większością głosów (ponad dwie trzecie) 
uznając ją za „satysfakcjonujący kompromis oraz znaczącą poprawę w stosunku do 
istniejących Traktatów, (...)zapewniające stabilne i trwałe ramy przyszłego rozwoju 
Unii Europejskiej, które umożliwią jej przyszłe rozszerzenie i dostarczą w razie 
potrzeby mechanizmy jej rewizji”

Or. fr

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia C

C. Parlament Europejski poparł Konstytucję większością głosów (ponad dwie trzecie) 
uznając ją za „satysfakcjonujący kompromis oraz znaczącą poprawę w stosunku do 
istniejących Traktatów, (...) zapewniające stabilne i trwałe ramy przyszłego rozwoju 
Unii Europejskiej, które umożliwią jej przyszłe rozszerzenie i dostarczą w razie 
potrzeby mechanizmy jej rewizji”;1 nie można zaprzeczyć, że, podobnie jak miało to 
miejsce w przypadku parlamentu francuskiego i holenderskiego, owa większość w 
Parlamencie Europejskim została zdecydowanie potępiona przez opinię publiczną, 
wzbudzając wątpliwości odnośnie do tego, czy jest to większość reprezentatywna i czy 
przypisywanie sobie przez nią prawa do kształtowania przyszłości Unii jest 
uzasadnione.

Or. fr

  
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12.01.2005 r., zob. powyżej.
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Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia Ca (nowy) 

Ca. reformy przewidziane w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy mają na 
celu między innymi zapewnienie możliwości uporania się ze skutkami rozszerzenia 
Unii w dniu 1 maja 2004 r.; a także mając na uwadze, że w przypadku braku 
ratyfikacji Konstytucji powodzenie tego oraz przyszłych rozszerzeń będzie zagrożone.

Or. nl

Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia Ca (nowy) 

Ca. w dniu 4 października 2005 r. rozpoczęły się międzyrządowe konferencje akcesyjne z 
Chorwacją i Turcją; a także mając na uwadze, że Traktat Nicejski nie zawiera 
żadnych ustaleń instytucjonalnych na wypadek przystąpienia tych dwóch krajów, 
równocześnie zaś stanowi wyraźnie w art. 4 dołączonego Protokołu w sprawie 
rozszerzenia Unii Europejskiej, że przed przystąpieniem dwudziestego ósmego 
Państwa Członkowskiego należy zmniejszyć liczbę komisarzy.

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia D

D. 14 Państw Członkowskich (skreślenie) ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze 
swoimi wymogami konstytucyjnymi, dwanaście decyzją parlamentów, a dwa w 
drodze referendum;

Or. fr

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia D

D. 14 Państw Członkowskich, które, wbrew głoszonym, zdecydowanie utopijnym 
koncepcjom, nie tworzą jednego narodu, dlatego nie można uznać, że reprezentują
większość obywateli UE, ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze swoimi wymogami 
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konstytucyjnymi1, w większości przypadków unikając bezpośredniej konsultacji ze 
społeczeństwem w formie referendum;

Or. fr

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia D

D. 13 Państw Członkowskich (skreślenie) ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze 
swoimi wymogami konstytucyjnymi2;

2 Austria, (skreślenie) Cypr, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania

Or. nl

Poprawkę złożyli Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí, Tatjana 
Ždanoka

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia D

D. 13 Państw Członkowskich (skreślenie) ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze 
swoimi wymogami konstytucyjnymi2;

2 Austria, (skreślenie) Cypr, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania

Or. en

Poprawkę złożył Bart Staes

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia D

D. 13 Państw Członkowskich (skreślenie) ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze 
swoimi wymogami konstytucyjnymi2;

2 Austria, (skreślenie) Cypr, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania

  
1 Austria, Belgia, Cypr, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania.
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Or. en

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia D

D. 14 Państw Członkowskich reprezentujących większość Państw Członkowskich oraz
obywateli UE ratyfikowało już Konstytucję zgodnie ze swoimi wymogami 
konstytucyjnymi;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia D

D. 14 Państw Członkowskich reprezentujących większość obywateli UE ratyfikowało już 
Konstytucję zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, w tym, w przypadku 
Hiszpanii i Luksemburga, w drodze referendum,

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia D

D. 14 Państw Członkowskich reprezentujących większość obywateli UE ratyfikowało już 
Konstytucję zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, w tym, w przypadku 
Hiszpanii i Luksemburga, w drodze referendum,

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia E

E. Francja i Holandia, po referendach, które odbyły się odpowiednio 29 maja oraz 1 
czerwca, zdecydowanie i przytłaczającą większością głosów odrzuciły Konstytucję; w 
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rezultacie proces ratyfikacji w większości pozostałych Państw Członkowskich znalazł 
się w impasie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia Ea (nowy)

Ea. niektóre Państwa Członkowskie, nie czekając na wyniki czerwcowej Rady 
Europejskiej, niezwłocznie zdecydowały o zawieszeniu realizowanych procedur 
ratyfikacji,

Or. fr

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia F

F. zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r., wobec 
braku ratyfikacji przez wszystkie Państwa Członkowskie „Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy” jest pozbawiony mocy prawnej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia F

F. art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że zmiany do traktatów, na których 
opiera się Unia Europejska, wchodzą w życie wyłącznie wtedy, gdy zostaną 
ratyfikowane przez wszystkie Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi; mając na uwadze, że stosownie art. IV-447 Konstytucji 
przewiduje, że Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, 
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi,

Or. de
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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia F

F. art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Konstytucja nie wejdzie w życie 
zanim i jeżeli nie ratyfikują jej wszystkie Państwa Członkowskie, natomiast art. 443 
ust. 4 przewiduje, że „jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu 
zmieniającego niniejszy Traktat, został on ratyfikowany przez cztery piąte Państw 
Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotkało trudności w 
postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej”; 

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia F

F. art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Konstytucja nie wejdzie w życie 
zanim i jeżeli nie ratyfikują jej wszystkie Państwa Członkowskie, przypomina się 
jednak, że w deklaracji 30 stanowiącej załącznik do Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy stwierdzono, że „jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy zostanie on ratyfikowany przez 
cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich 
napotka trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawa zostanie rozpatrzona 
przez Radę Europejską.”; 

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia Fa (nowy)

Fa. w deklaracji 30 stanowiącej załącznik do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy stwierdzono, że „jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy zostanie on ratyfikowany przez cztery piąte 
Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotka 
trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę 
Europejską.”

Or. en
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Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia G

G. należy uszanować decyzję (skreślenie) tych Państw Członkowskich (i ich obywateli), 
które ratyfikowały Konstytucję jak i tych, które nie ratyfikowały jej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia G

G. należy uszanować decyzję zarówno tych Państw Członkowskich (i ich obywateli), 
które ratyfikowały Konstytucję jak i tych, które jeszcze nie ratyfikowały jej;

Or. de

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia G

G. należy uszanować decyzję zarówno tych Państw Członkowskich (i ich obywateli), 
które ratyfikowały Konstytucję jak i tych, które nie ratyfikowały jej oraz dokładnie 
przeanalizować przyczyny niepowodzenia we Francji i Holandii;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia Ga (nowy) 

Ga. nie można dopuścić do sytuacji, w której całe obszerne fragmenty odrzuconego, a 
tym samym pozbawionego mocy prawnej Traktatu, miały być obecnie na siłę 
wprowadzane w życie, za przykładem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, 
który, w orzeczeniu z dnia 13 września 2005 r., z pogwałceniem obowiązujących 
Traktatów, odrzucił zasadę podziału kompetencji według trzech filarów i włączył 
prawo karne do kompetencji wspólnotowych; mając na uwadze, że narody Europy, 
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które rzadko i tylko dla zachowania określonej formy pytane są o zgodę na decyzje 
podejmowane ponadnarodową metodą faktów dokonanych, nie godzą się już dłużej 
na ich marginalizację,

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia Ga (nowy)

Ga. w dwóch państwach, w których w referendach odrzucono Konstytucję, towarzyszące 
im kampanie jasno wykazały, że obywatele pragną przejąć władzę polityczną w 
Europie; wysoka frekwencja, zdecydowanie wyższa niż w przypadku wyborów do 
Parlamentu Europejskiego dowodzi, że obywatele, którym umożliwia się zabranie 
głosu w przypadku decyzji o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości Europy, pragną 
by ich głos został usłyszany i wpłynął na kształt tych decyzji,

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia H

H. głosy odrzucające Konstytucję wydają się być w większym stopniu wyrazem protestu 
wobec nierówności w politykach gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej 
określonych w obecnej wersji części III, nierówności pogłębionych poprzez 
utrzymanie blokujących procedur rewizji tych procedur w części IV, niż 
odrzuceniem idei integracji europejskiej, czy też sprzeciwem wobec reform 
konstytucyjnych (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia H

H. głosy odrzucające Konstytucję w referendach we Francji i Holandii opierały się na 
bardzo zróżnicowanych i częściowo sprzecznych przesłankach, w większym stopniu 
związanych z kontekstem niż z samą treścią Konstytucji; mając na uwadze, że były 
one także wyrazem niezgody na stan, w jakim Unia Europejska znajduje się obecnie 
(skreślenie), a jednak, paradoksalnie, wynikiem głosów na NIE jest utrzymywanie się 



PE 364.885v01-00 12/66 AM\586904PL.doc

PL

status quo oraz blokowanie reform;

Or. de

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia H

H. w opinii osób, które zachęcały do przyjęcia Konstytucji, głosy odrzucające 
Konstytucję wydają się być w większym stopniu wyrazem niezgody na stan, w jakim 
Unia Europejska znajduje się obecnie niż określonym sprzeciwem wobec reform 
konstytucyjnych i ignorowania niepokoju Europejczyków o utratę zbiorowej 
suwerenności, do pewnego stopnia zapewnianej przez Unię Europejską; po licznych 
niepowodzeniach wprowadzenia koncepcji paneuropeizmu siłą, klęską zakończyła 
się również próba uczynienia tego środkami prawnymi: wraz z Konstytucją wyborcy 
pogrzebali odwieczne marzenie federalistów ;

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia I

I. Rada Europejska z czerwca 2005 r. potwierdziła tę opinię, przyjmując stanowisko, że 
„wyniki referendum nie dają podstaw, by wątpić w przywiązanie obywateli do 
konstrukcji europejskiej”, równocześnie jednak stwierdzając: „tym niemniej 
obywatele wyrazili zaniepokojenie i obawy, które należy uwzględnić”; dlatego Rada 
Europejska zadecydowała w czerwcu o rozpoczęciu „okresu refleksji (...) w celu 
przeprowadzenia w każdym z naszych państw szerokiej debaty obejmującej 
obywateli, społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, parlamenty narodowe 
oraz partie polityczne”; szefowie państw uzgodnili, że pierwszą połowę 2006 r. 
przeznaczą na „ocenę rezultatów debat przeprowadzonych w poszczególnych krajach 
oraz osiągnięcie porozumienia w sprawie kontynuacji procesu”

Or. frPoprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia J

J. szefowie państw oświadczyli, iż proces ratyfikacji może być kontynuowany, 
(skreślenie) zgodzili się również, że ustalony pierwotnie termin wejścia w życie 
Konstytucji (1 listopada 2006 r.) zostanie przedłużony;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia J

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. de

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia J

J. szefowie państw oświadczyli, iż proces ratyfikacji może być kontynuowany, chociaż 
zgodzili się również, że ustalony pierwotnie termin wejścia w życie Konstytucji (1 
listopada 2006 r.) zostanie przedłużony, demonstrując tym samym całkowite 
lekceważenie dla wyraźnej, powszechnej woli wyborców głosujących w dniach 29 
maja i 1 czerwca, przy pozytywnym nastawieniu narodów pozbawionych możliwości 
udziału w referendum;

Or. fr

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia K

K. Radzie Europejskiej nie udało się jednak nadać okresowi refleksji wyraźnego kierunku 
ani ustalić metod oraz ram dla sformułowania wniosków na podstawie tej debaty;

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia Ka (nowy)

Ka. brak porozumienia w kwestii wyzwań politycznych i budżetu rozszerzonej Unii w 
okresie 2007-2013 stanowi kolejne zagrożenie dla obecnego i przyszłego 
funkcjonowania Unii,

Or. nl
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Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia Ka (nowy)

Ka. zwraca uwagę, że okres refleksji został zapoczątkowany przez debaty dotyczące 
raczej kontekstu niż samej treści Konstytucji, skoncentrowane przede wszystkim na 
takich kwestiach jak przyszłość europejskiego modelu socjalnego, perspektywy 
rozwoju europejskiej gospodarki, tempo realizacji procesu rozszerzenia, budżet 
średnioterminowy oraz jednolity rynek usług;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska opublikowała swój dokument poświęcony okresowi refleksji w 
celu odzyskania publicznego zaufania do Unii Europejskiej, poprzez wspieranie 
debat narodowych oraz propagowanie inicjatyw na szczeblu wspólnotowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska przygotowuje wznowienie polityki komunikacji; nie powinno to 
jednak powstrzymać wszystkich europejskich instytucji politycznych od 
podejmowania wspólnych działań ani sprawowania przywództwa z poważnym 
podejściem do kwestii strategicznego znaczenia Konstytucji oraz politycznych 
uwarunkowań działań niezbędnych do zapewnienia jej powodzenia,

Or. pt
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska, która, o czym należy pamiętać, wydaje 8 mln euro ze środków 
publicznych na kampanie za przyjęciem Konstytucji, do czego trzeba dodać 7,6 mln 
euro przegłosowane przez Parlament Europejski, w celu obrony Konstytucji przed 
śmiertelnym ciosem, jaki usiłowały zadać jej narody, które zagłosowały w sposób 
„nieprawidłowy”, tzn. wprowadzenia jej w życie za wszelką cenę, przy wykorzystaniu 
instrumentu „ważenia prawnych interesów”, tak by rzeczywista ratyfikacja stała się 
zbędna;

Or. fr

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska wznowiła politykę komunikacji koncentrując się wyłącznie na 
debacie poświęconej Unii Europejskiej; nie dając jednak w kampanii na rzecz 
(skreślenie) Konstytucji decydującego przykładu politycznego;

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska przygotowuje wznowienie polityki komunikacji; nie dając jednak 
(skreślenie) decydującego przykładu politycznego w kampanii, która ma zostać 
„wykorzystana do szerokiej i intensywnej debaty na temat europejskich polityk”, 
wychodząc z założenia, że „wszelkie wizje przyszłości Europy muszą opierać się na 
dokładnej wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań obywateli" oraz pragnąc zapewnić, 
że konsultacje te doprowadzą do „jasnych rezultatów, które zostaną uwzględnione, 
gdy zakończy się okres refleksji”;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia L

L. Komisja Europejska z zadowoleniem przygotowuje wznowienie polityki komunikacji; 
nie czyniąc jednak z kampanii na rzecz obrony Konstytucji decydującego przykładu 
politycznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia La (nowy)

La. powyższa, słuszna analiza Komisji Europejskiej nie powinna jednakże prowadzić do 
zaniechania debat konstytucyjnych w prawdziwym znaczeniu tego słowa poprzez 
sztuczne oddzielenie treści Konstytucji od jej kontekstu, mając na uwadze, że polityki 
Unii oraz procedury ich rewizji zostały określone w tekście Konstytucji,

Or. fr

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia M

M. parlamenty krajowe zgłosiły swoje poparcie dla zorganizowania serii wspólnych 
posiedzeń parlamentarnych, których celem będzie „pobudzanie, kierowanie oraz 
synteza” dialogu europejskiego,1 czyli rodzaj organizacji wzajemnego wsparcia 
większości parlamentarnych, które zostały tak powszechnie potępione przez 
wyborców w referendum;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia N

skreślony

  
1 XXXIV posiedzenie COSAC, 10-11 października 2005 r.
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Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia N

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia N

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia N

N. w teorii Unia ma do wyboru kilka opcji - od porzucenia projektu Konstytucji oraz 
ponownego oparcia Europy na narodach, jako jedynym źródle demokratycznej 
legitymacji i skuteczności, poprzez próby utrzymania tekstu w obecnej formie i tym 
samym okazania całkowitego lekceważenia wybranych przedstawicieli dla wyników 
demokratycznych głosowań z dnia 29 maja i 1 czerwca, do gruntownego 
przeredagowania tekstu, z odrzuceniem samej koncepcji Konstytucji, tzn. koncepcji 
superpaństwa; większość głosujących we Francji i w Holandii opowiedziała się za 
inną Europą, opartą na współpracy na różnych płaszczyznach i suwerenności 
narodowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia N

N. w teorii Unia ma do wyboru kilka opcji - od porzucenia projektu Konstytucji, poprzez 
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próby utrzymania tekstu w obecnej formie w warunkach rozszerzonej UE, (gdzie 
pojawia się kwestia możliwości rządzenia), ponownego otwarcia szerokiej debaty na 
temat potrzeby Konstytucji dla Europy, do gruntownego przeredagowania tekstu; 
(skreślenie)

Or. pt

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia N

N. w teorii Unia ma do wyboru kilka opcji - w tym porzucenie projektu Konstytucji, 
próby utrzymania tekstu w obecnej formie, próby wyjaśnienia lub uzupełnienia jego 
bieżącej wersji, do gruntownego przeredagowania tekstu (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia N

N. w teorii Unia ma do wyboru kilka opcji - od porzucenia projektu Konstytucji, poprzez 
próby utrzymania tekstu w obecnej formie, do przekształcenia tekstu w Konstytucję, 
w której zachowane zostaną części I i II, natomiast na nowo napisane zostaną części 
III i IV, których Konwent nie mógł w swoim czasie poddać odpowiedniej refleksji i 
które stały się przedmiotem największej krytyki ze strony obywateli podczas debat 
towarzyszących referendum; większość głosujących we Francji i w Holandii wydaje 
się popierać wprowadzenie zmian do tekstu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia Na (nowy) 

Na. eksperci, którzy zabrali głos na sympozjum w sprawie przyszłości procesu 
konstytucyjnego w Unii Europejskiej zorganizowanym przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych w dniach 13-14 października 2005 r., praktycznie jednogłośnie 
wypowiadali się za napisaniem Konstytucji od nowa oraz wskazywali, że elementem 
o podstawowym znaczeniu w tym przedsięwzięciu powinna być kwestia procedur 
rewizyjnych;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 61
Ustęp -1 (nowy)

-1. potwierdza przekonanie, że Traktat Nicejski nie stanowi odpowiedniej podstawy dla 
kontynuowania procesu integracji europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 62
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy, który wzmocni demokrację parlamentarną, przejrzystość i 
rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE, złożonej 
obecnie z 25 Państw Członkowskich, do skutecznego działania zarówno w obrębie 
Wspólnoty jak i poza nią; wyraża obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia 
nie będzie mogła oczekiwać wsparcia ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa 
integracji ani stać się poważnym partnerem na scenie światowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 63
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Europejskiej Konstytucji, która wzmocni 
demokrację parlamentarną i rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi 
zdolność UE do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty jak i poza nią; 
wyraża obawy, iż bez Konstytucji Unia nie będzie mogła przekształcić się ze 
wspólnoty państw w Unię obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się 
poważnym partnerem na scenie światowej;

Or. de
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Poprawkę złożyli Carlos Carnero González, Richard Corbett

Poprawka 64
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki ratyfikacji 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, które wzmocni odpowiedzialność 
europejskich instytucji poprzez demokrację parlamentarną i rządy prawa, zapewni 
rozszerzonej Unii sprawiedliwą i wzajemnie akceptowaną równowagę sił pomiędzy 
dużymi, średnimi i małymi Państwami Członkowskimi, ugruntuje prawa podstawowe 
oraz poprawi zdolność UE do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty 
jak i poza nią; wyraża obawy, iż bez Konstytucji Unia nie będzie mogła oczekiwać 
wsparcia ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się 
wiarygodnym partnerem na scenie światowej;

Or. en

Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 65
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego w sprawie przyszłości Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną i rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE 
do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty jak i poza nią; wyraża 
obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie mogła oczekiwać 
lojalności ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się 
poważnym partnerem na scenie światowej; wzywa także zdecydowanie Radę 
Europejską w czerwcu 2006 r. do zadeklarowania takiego samego zaangażowania 
na rzecz zawarcia konstytucyjnego porozumienia w sprawie przyszłości Europy;

Or. fr

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 66
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego w sprawie przyszłości Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną i rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE 
do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty jak i poza nią; 
„porozumienie konstytucyjne” interpretuje jako stworzenie jasnych i jednolitych 
podstaw prawnych dla Unii Europejskiej, które należałoby określić jako „Traktat 
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Konstytucyjny”; wyraża obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie 
mogła oczekiwać lojalności ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani 
stać się poważnym partnerem na scenie światowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 67
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego w sprawie przyszłości Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną i rządy prawa, nada wiążący charakter Karcie Praw Podstawowych
oraz poprawi zdolność UE do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty 
jak i poza nią; wyraża obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie 
mogła oczekiwać legitymizującej zgody ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa 
integracji ani stać się poważnym partnerem na scenie światowej; Or. pt

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 68
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki ratyfikacji 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną i rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE 
do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty jak i poza nią; wyraża 
obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie mogła oczekiwać 
lojalności ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się 
poważnym partnerem na scenie światowej; Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 69
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego w sprawie przyszłości Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną, demokratyczne zaangażowanie obywateli i rządy prawa, ugruntuje 
prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE do skutecznego działania zarówno w 
obrębie Wspólnoty jak i poza nią; wyraża obawy, iż bez porozumienia 
konstytucyjnego Unia nie będzie mogła oczekiwać lojalności ze strony swoich 
obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się poważnym partnerem na scenie 
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światowej; Or. en

Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 70
Ustęp 1

1. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego w sprawie przyszłości Europy, które wzmocni demokrację 
parlamentarną i rządy prawa, ugruntuje prawa podstawowe oraz poprawi zdolność UE 
do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty jak i poza nią; wyraża 
obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie mogła oczekiwać 
lojalności ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się 
poważanym partnerem na scenie światowej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 71
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla znaczenie przyjęcia przepisów konstytucyjnych przed kontynuowaniem 
procesu rozszerzenia UE;

Or. nl

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 72
Ustęp 1a (nowy)

1a. zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o prawie 
traktatów z 1969 roku, „Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy” zwyczajnie 
pozbawiony jest mocy prawnej. Nie ma większości, która mogłaby narzucić go w 
całości lub częściowo narodom, które wypowiedziały się przeciwko niemu. Wszelkie 
próby podstępnych działań mających na celu postąpienie wbrew woli wyborców -
poprzez wprowadzenie w życie obszernych fragmentów odrzuconego tekstu w formie 
porozumień międzyinstytucjonalnych, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości lub 
ponowną próbę ratyfikacji, stanowiłyby pogwałcenie woli narodów, innymi słowy 
formę technokratycznego zamachu stanu;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 73
Ustęp 2

2. przypomina, że problemy polityczne oraz instytucjonalne, do rozwiązania których 
powołano Konwent, utrzymają się, a nawet zwiększą, chyba że, i dopóki nie zostanie 
osiągnięte satysfakcjonujące porozumienie całkowicie odmienne od istniejącego 
projektu Konstytucji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 74
Ustęp 2

2. przypomina, że problemy polityczne oraz instytucjonalne, do rozwiązania których 
powołano Konwent, utrzymają się, a nawet zwiększą, chyba że, i dopóki Konstytucja 
nie wejdzie w życie;

Or. de

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 75
Ustęp 2

2. przypomina, że problemy polityczne oraz instytucjonalne, do rozwiązania których 
powołano Konwent, utrzymają się, a nawet zwiększą, chyba że, i dopóki nie wdrożone 
zostaną reformy przewidziane w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 76
Ustęp 2

2. przypomina, że problemy polityczne oraz instytucjonalne, do rozwiązania których 
powołano Konwent, utrzymają się, a nawet zwiększą, chyba że, i dopóki nie zostanie 
ustanowiona struktura regulacyjna i instytucjonalna w Konstytucji; Or. pt
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Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 77
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na poważne trudności;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 78
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na znaczne trudności;

Or. de

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 79
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na trudności (skreślenie), 
które mogą okazać się niemożliwe do pokonania, jeżeli nie zostaną podjęte działania 
w odpowiedzi na obawy wyrażone we Francji, Holandii i w innych państwach;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 80
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na znaczne trudności, które 
należy uznać i pokonać;

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 81
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na bardzo trudne do 
pokonania trudności;

Or. pt

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 82
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na trudności nie do pokonania, 
nie uważa jednakże, by obywatele Francji i Holandii odrzucili projekt konstytucyjny, 
jako taki;

Or. de

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 83
Ustęp 3

3. przyznaje, że ratyfikacja Konstytucji napotyka obecnie na trudności nie do pokonania
oraz że należy ustalić nową metodę jednoczenia Europy, znacznie różniącą się od 
metody faktów dokonanych, stosowanej z pogwałceniem traktatów w celu 
narzucenia siłą ponadnarodowej władzy, w imię hegemonistycznych zasad 
wdrażanych przez rządzących, dla których wola narodu jest tylko niewiele 
znaczącym wskaźnikiem, czy nawet przeszkodą, którą należy pokonać ;

Or. fr

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 84
Ustęp 3a (nowy)

3a. zwraca uwagę, że wiele z wyrażonych obaw dotyczy w większym stopniu ogólnych 
lub konkretnych problemów należących bardziej do kontekstu niż samej treści 
Konstytucji; uważa, że w przypadku osiągnięcia postępów w takich sprawach łatwiej 
byłoby o porozumienie w sprawie Konstytucji;



PE 364.885v01-00 26/66 AM\586904PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 85
Ustęp 3a (nowy)

3a. potwierdza pragnienie stworzenia nowych podstaw dla Unii Europejskiej i 
wszystkich jej obecnych i przyszłych członków;

Or. de

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 86
Ustęp 3a (nowy)

3a. oczekuje, że Francja i Holandia przedstawią konkretne propozycje zmian, jakie 
należałoby wprowadzić w tekście Konstytucji, by została ona ratyfikowana w tych 
państwach;

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 87
Ustęp 3a (nowy)

3a. wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko dalszemu rozszerzaniu Unii Europejskiej 
do czasu wejścia w życie Konstytucji;

Or. es

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 88
Ustęp 4

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 89
Ustęp 4

4. odrzuca pomysł utworzenia wąskich grup złożonych z niektórych Państw 
Członkowskich dobranych pod względem wielkości lub bogactwa; (skreślenie)
ubolewa nad wszelkimi sugestiami odnośnie możliwości tworzenia koalicji pomiędzy 
niektórymi Państwami Członkowskimi poza systemem UE,

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 90
Ustęp 4

4. odrzuca pomysł utworzenia wąskich grup złożonych z niektórych Państw 
Członkowskich dobranych pod względem wielkości lub bogactwa; (skreślenie)
ubolewa nad wszelkimi sugestiami odnośnie możliwości tworzenia koalicji pomiędzy 
niektórymi Państwami Członkowskimi poza systemem UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 91
Ustęp 4

4. odrzuca pomysł utworzenia wąskich grup złożonych z niektórych Państw 
Członkowskich dobranych pod względem wielkości lub bogactwa; (skreślenie)
ubolewa nad wszelkimi sugestiami odnośnie możliwości tworzenia koalicji pomiędzy 
niektórymi Państwami Członkowskimi poza systemem UE,

Or. pt

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 92
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji wiąże się z 
ryzykiem zniszczenia porozumienia pomiędzy instytucjami oraz między Państwami 
Członkowskimi, pogłębiając tym samym kryzys zaufania; (skreślenie)
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Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 93
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji, mimo że Traktat 
pozbawiony jest mocy prawnej, wiąże się z ryzykiem zniszczenia porozumienia 
pomiędzy instytucjami oraz między Państwami Członkowskimi, pogłębiając tym 
samym kryzys zaufania; popiera zatem wyłącznie reformy oparte na prostym 
założeniu, że demokracja i suwerenność narodowa stanowią dwa nierozerwalnie 
związane ze sobą elementy, dlatego nie może powstać żadna wspólna instytucja ani 
decyzja, która nie byłaby oparta na suwerenności narodowej; parlamenty krajowe są 
jedynymi ośrodkami uprawnionymi do kontroli podziału kompetencji oraz muszą 
mieć prawo do rezygnacji z uczestnictwa; po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej 
kontroli stosowania zasady pomocniczości należy zrezygnować ze zbędnych 
wspólnotowych instytucji, przepisów i pozycji budżetowych; Komisja musi przestać 
zachowywać się jak rząd nad rządami - należy sprowadzić ją do poziomu centralnej 
agencji podlegającej Radzie i parlamentom krajowym; Trybunał Sprawiedliwości 
musi przestać postępować jak najwyższy trybunał federalny i ograniczyć się do roli 
arbitra, z możliwością odwołania się od jego decyzji do parlamentów krajowych; 
wszystkie wspólne instytucje muszą działań w warunkach całkowitej przejrzystości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 94
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji wiąże się z 
ryzykiem zmniejszenia spójności oraz utrudnienia osiągnięcia porozumień
pomiędzy instytucjami oraz między Państwami Członkowskimi, pogłębiając tym 
samym kryzys zaufania; popiera zatem wyłącznie pewne reformy demokratyczne, 
które mogłyby zostać wprowadzone poprzez rewizję Regulaminu lub porozumienie 
międzyinstytucjonalne - takie jak przejrzystość procesu stanowienia prawa w Radzie 
Ministrów, wprowadzenie pewnej formy inicjatywy obywatelskiej, ulepszenia w 
procedurze komitologii oraz wzmożony nadzór parlamentów Państw Członkowskich 
nad sprawami UE;

Or. pt



AM\586904PL.doc 29/66 PE 364.885v01-00

PL

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 95
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji wiąże się z 
ryzykiem zniszczenia porozumienia osiągniętego podczas obrad Konwentu oraz 
konferencji międzyrządowej po ich zakończeniu, pogłębiając tym samym kryzys 
zaufania; popiera zatem wyłącznie pewne reformy demokratyczne, które mogłyby 
zostać wprowadzone poprzez rewizję Regulaminu lub porozumienie 
międzyinstytucjonalne - takie jak przejrzystość procesu stanowienia prawa w Radzie 
Ministrów, wprowadzenie pewnej formy inicjatywy obywatelskiej, ulepszenia w 
procedurze komitologii oraz wzmożony nadzór parlamentów Państw Członkowskich 
nad sprawami UE;

Or. en

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 96
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji wiąże się z 
ryzykiem zniszczenia cennego i odpowiednio wyważonego porozumienia pomiędzy 
instytucjami oraz między Państwami Członkowskimi, pogłębiając tym samym kryzys 
zaufania; popiera zatem wyłącznie pewne reformy demokratyczne, które mogłyby 
zostać wprowadzone poprzez rewizję Regulaminu lub porozumienie 
międzyinstytucjonalne - takie jak przejrzystość procesu stanowienia prawa w Radzie 
Ministrów, wprowadzenie pewnej formy inicjatywy obywatelskiej, ulepszenia w 
procedurze komitologii oraz wzmożony nadzór parlamentów Państw Członkowskich 
nad sprawami UE; Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 97
Ustęp 5

5. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu Konstytucji wiąże się z 
ryzykiem zniszczenia porozumienia pomiędzy instytucjami oraz między Państwami 
Członkowskimi, pogłębiając tym samym kryzys zaufania; (skreślenie) zatem 
wszystkie reformy demokratyczne, które mogłyby zostać wprowadzone poprzez 
rewizję Regulaminu lub porozumienie międzyinstytucjonalne - takie jak przejrzystość 
procesu stanowienia prawa w Radzie Ministrów, wprowadzenie pewnej formy 
inicjatywy obywatelskiej, ulepszenia w procedurze komitologii oraz wzmożony 
nadzór parlamentów Państw Członkowskich nad sprawami UE; Or. de
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 98
Ustęp 6

6. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do wszczęcia szeroko zakrojonej 
debaty publicznej nad przyszłością integracji europejskiej; uważa, że wspomniany 
dialog europejski powinien wyjaśnić (skreślenie) porozumienie w sprawie 
Konstytucji, a także odpowiedzieć na krytykę oraz znaleźć rozwiązania w kwestiach, 
które nie spełniły oczekiwań;

Or. de

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 99
Ustęp 6

6. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do wznowienia szeroko 
zakrojonej debaty publicznej nad przyszłością Europy po tym, jak odrzucono zasadę 
integracji; uważa, że wspomniany dialog europejski powinien (skreślenie)
odpowiedzieć na krytykę oraz znaleźć rozwiązania w kwestiach, które nie spełniły 
oczekiwań;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 100
Ustęp 6

6. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do wznowienia projektu 
konstytucji w oparciu o szeroko zakrojoną debatę publiczną nad przyszłością 
integracji europejskiej; uważa, że wspomniany dialog europejski powinien zmniejszyć 
obawy, pogłębić porozumienie dotyczące Konstytucji oraz pozwolić na zgromadzenie 
razem wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy europejskich warunków 
konstytucyjnych ;

Or. pt
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Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 101
Ustęp 6

6. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do zdobycia publicznego 
poparcia dla Konstytucji w oparciu o szeroko zakrojoną debatę publiczną nad 
przyszłością integracji europejskiej; uważa, że wspomniany dialog europejski 
powinien wyjaśnić, pogłębić i uczynić bardziej demokratycznym porozumienie w 
sprawie Konstytucji, a także odpowiedzieć na krytykę oraz znaleźć rozwiązania w 
kwestiach, które nie spełniły oczekiwań; Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 102
Ustęp 6

6. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do wznowienia projektu 
konstytucji w oparciu o szeroko zakrojoną debatę publiczną nad przyszłością 
integracji europejskiej; uważa, że nie należy z góry przesądzać o wynikach
wspomnianego dialogu europejskiego;

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 103
Ustęp 6

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. nl

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 104
Ustęp 7

7. z zadowoleniem przyjmuje początki nowej debaty na temat kierunku działań UE; 
jednocześnie podkreśla, że powinna się ona odbyć w kontekście pokonywania kryzysu 
instytucjonalnego (skreślenie); 

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 105
Ustęp 7

7. z zadowoleniem przyjmuje początki szerokiej debaty na temat kierunku działań UE; 
jednocześnie podkreśla, że powinna się ona odbyć w kontekście pokonywania kryzysu 
instytucjonalnego oraz, że propozycje polityczne na poziomie UE muszą odnosić się 
bezpośrednio do przepisów, uprawnień oraz procedur instytucji UE, jak również do 
kompetencji przyznanych UE przez Państwa Członkowskie; 

Or. pt

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka 106
Ustęp 7

7. z zadowoleniem przyjmuje początki nowej debaty na temat kierunku działań UE; 
jednocześnie podkreśla, że powinna się ona odbyć w kontekście pokonywania kryzysu 
instytucjonalnego oraz, że propozycje polityczne na poziomie UE muszą odnosić się 
bezpośrednio do przepisów, uprawnień oraz procedur instytucji UE, jak również do 
kompetencji przyznanych UE przez Państwa Członkowskie oraz doprowadzić do 
ustalenia kwestii, odnośnie do których panuje zgoda w całej Europie; Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 107
Ustęp 8

8. zaleca, by okres refleksji postrzegany był jako szansa dla europejskiej demokracji, 
dlatego w całej Unii powinien być prowadzony i koordynowany dialog 
zorganizowany wokół tematów wspólnego zainteresowania; dialog powinien 
przebiegać w oparciu o realistycznie zaplanowane etapy, zgodnie z ustalonymi 
ramami dla oceny oraz doprowadzić do ostatecznych wyborów politycznych; 

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 108
Ustęp 8

8. nalega na przeprowadzenie oraz koordynację w całej Unii (przy aktywnym udziale 
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europejskich instytucji politycznych) dialogu zorganizowanego wokół tematów 
wspólnego zainteresowania i mającego doprowadzić do ostatecznych wyborów 
politycznych dla wspólnoty obywateli; 

Or. pt

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 109
Ustęp 8

8. zaleca przeprowadzenie oraz koordynację w całej Unii dialogu zorganizowanego 
wokół tematów wspólnego zainteresowania; dialog powinien przebiegać w oparciu o 
realistycznie zaplanowane etapy, zgodnie z ustalonymi ramami dla oceny oraz 
doprowadzić do ostatecznych wyborów politycznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 110
Ustęp 9

9. przestrzega, że nieskoordynowane i mające ograniczony zasięg debaty krajowe 
posłużą jedynie wzmocnieniu stereotypów narodowych oraz zaznaczeniu podziałów 
(skreślenie); 

Or. de

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka 111
Ustęp 9

9. wzywa do unikania debat skoncentrowanych na wąskim zakresie zagadnień i 
prowadzonych w skali pojedynczych państw, ponieważ nie przyczynią się one 
znacząco do zmiany stereotypów narodowych, złagodzenia napięcia związanego z 
rywalizacją między narodami ani stworzenia zachęty do skoncentrowania się na 
europejskim wymiarze debaty; zwraca uwagę, że w debatach należy koniecznie 
wyznaczyć jasne i jednoznaczne cele polityczne, by uniknąć przekształcenia ich w 
bezprzedmiotowe dyskusje, których skutkiem jest apatia społeczeństwa lub 
niezadowolenie z europejskiego wymiaru rozpatrywanych kwestii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 112
Ustęp 9

9. przestrzega, że podczas gdy debaty prowadzone na szczeblu krajowym stanowią 
zasadnicze forum dyskusji dla obywateli, zarówno w wymiarze czasowym, jak i 
przedmiotowym, koordynacja tych krajowych debat ma zasadnicze znaczenie dla 
możliwości wyciągnięcia użytecznych wniosków na szczeblu europejskim; podkreśla 
także, że natomiast narzucony dialog bez wyznaczonych celów politycznych będzie 
chaotyczny albo wręcz bezcelowy, stając się tym samym powodem większego 
sceptycyzmu ze strony części europejskich obywateli; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka113
Ustęp 9

9. przestrzega, że nieskoordynowane (skreślenie) debaty poświęcone w całości sprawom 
wewnętrznym Państw Członkowskich nie przysłużą się do wyjaśnienia, 
ukształtowania ani zgromadzenia opinii europejskiego społeczeństwa;

Or. pt

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 114
Ustęp 9

9. przestrzega, że narzucone i nieskoordynowane (skreślenie) debaty krajowe bez 
wyznaczonych celów politycznych posłużyłyby jedynie wzmocnieniu krytyki wobec 
Unii Europejskiej; 

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 115
Ustęp 9

9. przestrzega, że nieskoordynowane i mające ograniczony zasięg debaty krajowe 
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posłużą jedynie wzmocnieniu stereotypów narodowych, zwiększeniu ilości błędnych 
opinii na temat Unii Europejskiej w społeczeństwie oraz zaznaczeniu podziałów, 
(skreślenie) narzucony dialog bez wyznaczonych celów politycznych byłby
chaotyczny albo wręcz bezcelowy, stając się tym samym przedmiotem publicznej 
krytyki; 

Or. en

Poprawkę złożyli Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí oraz Tatjana 
Ždanoka

Poprawka 116
Ustęp 10

10. proponuje zorganizowanie serii wspólnych konferencji posłów do Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów w Państwach Członkowskich - forów parlamentarnych -
których celem byłoby pobudzanie debaty oraz przyczynienie się do sformułowania 
koniecznych wniosków politycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 117
Ustęp 10

10. proponuje, by Parlament Europejski zaprosił parlamenty krajowe do udziału w serii 
wspólnych konferencji (skreślenie)- forów parlamentarnych - w których 
uczestniczyłyby także pozostałe instytucje UE. Parlamentarne fora powinny zostać 
zorganizowane w celu pobudzania debaty oraz formułowania, krok po kroku, 
koniecznych wniosków politycznych;

Or. en

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka 118
Ustęp 10

10. proponuje zorganizowanie, także w grupach regionalnych, serii wspólnych 
konferencji Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych - forów 
parlamentarnych - których celem byłoby pobudzanie debaty oraz formułowanie, krok 
po kroku, koniecznych wniosków politycznych;
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Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 119
Ustęp 10

10. proponuje zorganizowanie serii wspólnych konferencji Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych - forów parlamentarnych - których celem byłoby pobudzanie 
debaty oraz formułowanie, krok po kroku, koniecznych wniosków politycznych, przy 
organizacji których należy ściśle przestrzegać zasady równej reprezentacji  
prawicowych i lewicowych zwolenników Konstytucji oraz jej prawicowych i 
lewicowych przeciwników;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 120
Ustęp 11

11. (skreślenie) zobowiązuje się (skreślenie) do odgrywania wiodącej roli w dialogu 
europejskim, w szczególności poprzez publikację „europejskich dokumentów” w 
sprawie wszystkich ważnych kwestii poruszanych w kontekście UE, które mogą 
posłużyć jako wspólna europejska baza wyjściowa dla debat krajowych i które 
powinny posłużyć za podstawę obrad forów parlamentarnych; Or. de

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 121
Ustęp 11

11. przyznaje, że kluczowe znaczenie dla Parlamentu ma odgrywanie wiodącej roli w 
dialogu europejskim (skreślenie); 

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 122
Ustęp 11

11. przyznaje, że uniknięcie kolejnego niepowodzenia związanego z projektem 
Konstytucji ma kluczowe znaczenie dla UE; zobowiązuje się zatem do odgrywania 
wiodącej roli w dialogu europejskim, w szczególności poprzez publikację 
„europejskich dokumentów” w sprawie wszystkich ważnych kwestii poruszanych w 
kontekście UE, które mogą posłużyć jako wspólna europejska baza wyjściowa dla 
debat krajowych i które powinny posłużyć za podstawę obrad forów parlamentarnych; 

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka123
Ustęp 11

11. przyznaje, że uniknięcie kolejnego niepowodzenia związanego z projektem 
Konstytucji ma kluczowe znaczenie dla Parlamentu; zobowiązuje się zatem nie 
angażować w kolejne konstytucyjne przedsięwzięcie, absurdalne i zagrażające 
przyszłości europejskiego projektu oraz odgrywać wiodącą rolę w dialogu 
europejskim, w szczególności poprzez publikację „europejskich dokumentów” w 
sprawie wszystkich ważnych kwestii poruszanych w kontekście UE, które mogą 
posłużyć jako wspólna europejska baza wyjściowa dla debat krajowych i które 
powinny posłużyć za podstawę obrad forów parlamentarnych; Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 124
Ustęp 11

11. przyznaje, że uniknięcie kolejnego niepowodzenia związanego z projektem 
Konstytucji ma kluczowe znaczenie dla europejskiego systemu politycznego, a w 
szczególności dla Parlamentu; zobowiązuje się zatem do odgrywania wiodącej roli w 
europejskiej debacie przez pobudzanie wielorakich form komunikacji oraz 
doprowadzenie do dialogu z udziałem wszystkich grup społeczeństwa 
obywatelskiego; publikacja„europejskich dokumentów” w sprawie wszystkich 
ważnych kwestii poruszanych w kontekście UE, które mogą posłużyć jako wspólna 
europejska baza wyjściowa dla debat krajowych i jako podstawa obrad forów 
parlamentarnych jest tylko jednym z przykładów takiego wkładu; 

Or. pt
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Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka125
Ustęp 11

11. przyznaje, że uniknięcie kolejnego niepowodzenia związanego z projektem 
Konstytucji ma kluczowe znaczenie dla Parlamentu; zobowiązuje się zatem do 
odgrywania wiodącej roli w dialogu europejskim, w szczególności poprzez publikację 
dokumentów roboczych („europejskich dokumentów”) w sprawie wszystkich 
ważnych kwestii poruszanych w kontekście UE, które mogą posłużyć jako wspólna 
europejska baza wyjściowa dla debat krajowych i które powinny posłużyć za 
podstawę obrad forów parlamentarnych; Or. en

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 126
Ustęp 11

11. przyznaje, że uniknięcie kolejnego niepowodzenia związanego z projektem 
Konstytucji ma kluczowe znaczenie dla Parlamentu; zobowiązuje się zatem do 
odgrywania wiodącej roli w dialogu europejskim, w szczególności poprzez publikację 
„europejskich dokumentów” w sprawie wszystkich ważnych kwestii poruszanych w 
kontekście UE, które mogą posłużyć jako wspólna europejska platforma dla debat 
krajowych i które powinny posłużyć za podstawę obrad forów parlamentarnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 127
Ustęp 11a (nowy)

11a. przyznaje, że kwestią o strategicznym znaczeniu dla instytucji politycznych jest 
zachęcanie mediów (w szczególności telewizji, prasy i lokalnych stacji radiowych), 
do przyjęcia aktywnej postawy oraz pozyskanie ich w celu prowadzenia publicznych 
sprawozdań z debaty i jej intensyfikacji.

Or. pt
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Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 128
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań 
parlamentu francuskiego i holenderskiego na temat negatywnych wyników 
referendów oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę dialogu 
europejskiego; (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 129
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, (skreślenie) aby omówić, w oparciu o 
niniejszą rezolucję, strukturę dialogu europejskiego; celem tego forum jest udzielenie 
Radzie Europejskiej szczegółowych wskazówek w sprawie dalszych działań Unii 
umożliwiających wyjście z kryzysu;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 130
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań 
parlamentu francuskiego i holenderskiego, które spotkały się z masowym potępieniem 
ze strony swoich właściwych narodów, na temat negatywnych wyników referendów 
oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę dialogu europejskiego; 
celem tego forum jest udzielenie Radzie Europejskiej szczegółowych wskazówek w 
sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z kryzysu; Or. fr
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Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 131
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań 
parlamentu francuskiego i holenderskiego na temat proponowanych przez nie 
rozwiązań oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę dialogu 
europejskiego; celem tego forum jest udzielenie Radzie Europejskiej szczegółowych 
wskazówek w sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z kryzysu;

Or. en

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka 132
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań 
parlamentu francuskiego i holenderskiego na temat negatywnych wyników 
referendów, omówienia dokumentu, w którym przedstawione zostałyby stanowiska, 
dążenia i doświadczenia państw, w których Traktat Konstytucyjny został już 
ratyfikowany oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę dialogu 
europejskiego; celem tego forum jest udzielenie Radzie Europejskiej szczegółowych 
wskazówek w sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z kryzysu;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 133
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań 
parlamentu francuskiego i holenderskiego na temat negatywnych wyników 
referendów oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę europejskiej 
debaty; celem tego forum jest udzielenie Radzie Europejskiej szczegółowych 
wskazówek w sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z kryzysu;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 134
Ustęp 12

12. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania sprawozdań i 
propozycji parlamentu francuskiego i holenderskiego na temat negatywnych wyników 
referendów oraz aby omówić, w oparciu o niniejszą rezolucję, strukturę dialogu 
europejskiego; celem tego forum jest udzielenie Radzie Europejskiej szczegółowych 
wskazówek w sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z kryzysu; w 
tym kontekście podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniej reprezentacji tych 
parlamentarzystów z obu wymienionych państw, którzy opowiadali się za 
odrzuceniem Konstytucji, co pozwoli na lepsze zrozumienie zarówno przyczyn, które 
spowodowały odrzucenie tekstu przez wyborców w tych państwach, jak i oczekiwań
wyborców.

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka135
Ustęp 13

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 136
Ustęp 13

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 137
Ustęp 13

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 138
Ustęp 13

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 139
Ustęp 13

13. proponuje, aby punktem wyjścia dla europejskiego dialogu stało się przyjęcie 
założenia, że po debatach towarzyszących referendum we Francji i Holandii jasne 
stało się, że kontrowersje budzą wszystkie przepisy Konstytucji, dlatego warunkiem 
pomyślnych reform jest rozpoczęcie ich realizacji na zupełnie innej podstawie; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 140
Ustęp 13

13. proponuje, aby europejska debata wzbudziła w społeczności obywatelskiej 
świadomość Europy, która stanowić będzie podstawę konsensusu w sprawie 
Konstytucji; 

Or. pt

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 141
Ustęp 14

14. proponuje, aby w ramach szerzej zakrojonej debaty publicznej, w szczególności 
prowadzonej na szczeblu forów parlamentarnych, (skreślenie) poruszone zostały 
następujące, priorytetowe kwestie odnośnie przyszłości Europy:  

- rozwój gospodarczy i społeczny Europy
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- cele Europy oraz zadania Unii

- rola Europy na świecie oraz granice Unii;

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 142
Ustęp 14

14. proponuje zorganizowanie osobnych forów parlamentarnych, na których poruszone 
zostaną trzy priorytetowe zagadnienia odnośnie przyszłości Europy: 

- rozwój gospodarczy i społeczny Europy

- cele Europy oraz zadania Unii

- rola Europy na świecie oraz granice Unii;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 143
Ustęp 14

14. proponuje zorganizowanie osobnych forów parlamentarnych, na których poruszone 
zostaną zasadnicze kwestie odnośnie przyszłości Europy, w tym:

i) jaki jest cel integracji europejskiej?  

ii) jak można zdefiniować granice Unii Europejskiej ?

iii) jaką rolę Europa powinna pełnić w świecie ?

iv) (skreślone)

Powyższe pytania skłaniają do rozpatrzenia przede wszystkim takich kwestii jak 
możliwości rządzenia, globalizacja, finansowanie UE, stosunki z sąsiadami, możliwe 
wzory europejskiego modelu społecznego oraz relatywne znaczenie instytucji UE;

Or. pt
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 144
Ustęp 14

14. proponuje zorganizowanie osobnych forów parlamentarnych, na których poruszone 
zostaną cztery priorytetowe kwestie odnośnie przyszłości Europy:

i) jaki jest cel projektu europejskiego?  

ii) czy Europa powinna odgrywać rolę na świecie?  

iii) jaką przyszłość ma europejski model gospodarczy i społeczny w świetle 

globalizacji? 

iv) jak można zdefiniować granice Unii Europejskiej?

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 145
Ustęp 14 pytanie iv)

skreślone

Or. en

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 146
Ustęp 14

14. proponuje zorganizowanie osobnych forów parlamentarnych, na których poruszone 
zostanie sześć priorytetowych kwestii odnośnie przyszłości Europy:

i) jaki jest cel integracji europejskiej?  

ii) jaka powinna być rola Europy na świecie? 

iii) jaką przyszłość ma europejski model gospodarczy i społeczny w świetle 
globalizacji? 

iv) jak można zdefiniować granice Unii Europejskiej?
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iva) jaki powinien być europejski model rządzenia ?

ivb) jakie środki może przedsięwziąć Europa w celu wzmocnienia swojego 
bezpieczeństwa wewnętrznego i efektywnego zwalczania terroryzmu?

Or. es

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka147
Ustęp 14 pytanie iva) (nowe)

iva) jakie są priorytetowe cele, na których powinna skoncentrować się Unia Europejska 
oraz w jakich dziedzinach odpowiedzialność będzie w dalszym ciągu spoczywać 
przede wszystkim na szczeblu krajowym?

Or. de

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 148
Ustęp 14 pytanie iva) (nowe)

iva) jakimi instytucjami powinna dysponować Europa?

Or. en

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda, Gérard Onesta

Poprawka 149
Ustęp 14 pytanie ivb) (nowe)

ivb) jakie możliwości uczestnictwa należy przyznać obywatelom?

Or. en

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka150
Ustęp 15

15. wierzy, że dogłębna debata nad ww. podstawowymi kwestiami otworzy nowe 
perspektywy dla integracji europejskiej oraz stworzy podstawy dla reform wspólnych 
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polityk w obszarach, w których brakuje zgodności; a także że szczególną uwagę 
należy w niej poświęcić koncepcjom odmiennym w stosunku do Traktatu 
Konstytucyjnego;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 151
Ustęp 16

16. wierzy ponadto, że dialog europejski ma szansę pokonać kryzys instytucjonalny tylko 
wtedy, gdy wysłuchane zostanie wezwanie naszych obywateli do zapewnienia im 
lepszej ochrony ich interesów oraz tożsamości narodowej, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia i stopy życiowej, edukacji i dostępu do usług publicznych, 
poszanowania suwerenności, języków i kultur oraz utrzymania bezpieczeństwa w 
życiu codziennym, podstawowych praw i wolności zagwarantowanych im we 
właściwych konstytucjach krajowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych granic w 
Europie;

Or. fr

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka152
Ustęp 16

16. wierzy ponadto, że dialog europejski ma szansę pokonać kryzys instytucjonalny tylko 
wtedy, gdy udział w nim wezmą nie tylko instytucje europejskie lecz również 
parlamenty krajowe i regionalne, władze lokalne, partie polityczne, partnerzy 
społeczni oraz społeczeństwo obywatelskie (skreślenie); w tym kontekście szczególne 
znaczenie przypisuje praktycznemu wkładowi ze strony Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

Or. de

Poprawkę złożył György Schöpflin

Poprawka 153
Ustęp 16

16. wierzy ponadto, że dialog europejski ma szansę pokonać kryzys instytucjonalny tylko 
wtedy, gdy udział w nim wezmą nie tylko instytucje europejskie lecz również 
parlamenty krajowe i regionalne, władze lokalne, partie polityczne, partnerzy 
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społeczni, społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie i media oraz że 
należy, w miarę potrzeby, stworzyć możliwość prowadzenia debaty na forum 
elektronicznym; w tym kontekście szczególne znaczenie przypisuje praktycznemu 
wkładowi ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów; Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 154
Ustęp 16

16. wierzy ponadto, że dialog europejski ma szansę pokonać kryzys instytucjonalny tylko 
wtedy, gdy udział w nim wezmą nie tylko instytucje europejskie lecz również 
parlamenty krajowe i regionalne, władze lokalne, europejskie i krajowe partie 
polityczne, partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie w całości, środowiska 
akademickie oraz media; dlatego szczególne znaczenie przypisuje praktycznemu 
wkładowi ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów; Or. pt

Poprawkę złożyli Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí oraz Tatjana 
Ždanoka

Poprawka 155
Ustęp 16a (nowy)

16a. wzywa pozostałe instytucje UE oraz Państwa Członkowskie do ukształtowania w 
Unii Europejskiej, jej Państwach Członkowskich oraz władzach regionalnych i 
lokalnych prawdziwej „kultury pomocniczości” oraz obrony szerszej definicji zasady 
pomocniczości, uwzględniającej regionalny i lokalny szczebel władzy, którą przyjęto 
w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy;

Or. en

Poprawkę złożyli Ian Hudghton, Alyn Smith, Jillian Evans, Bernat Joan i Marí oraz Tatjana 
Ždanoka

Poprawka 156
Ustęp 16b (nowy)

16b. wzywa pozostałe instytucje UE i Państwa Członkowskie, by w celu odbudowania 
zaufania europejskich obywateli do europejskiego projektu aktywnie wykazywały, że 
unia polityczna nie zagrozi europejskiej różnorodności kulturalnej i politycznej oraz 
zagwarantowania, że w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy 
utrzymane zostaną zapisy stanowiące, że różnorodność kulturalna i językowa 
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stanowi bogactwo, które powinno podlegać ochronie;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 157
Ustęp 17

17. proponuje Państwom Członkowskim, by zorganizowały na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym znaczna liczbę posiedzeń publicznych oraz debat w mediach 
na temat przyszłości Europy - „forów obywateli” w trakcie których zachowana 
zostanie, inaczej niż miało to miejsce w kampanii towarzyszącej referendum, 
równowaga między zwolennikami i przeciwnikami Konstytucji, poruszających 
wspólnie uzgodnione kwestie (skreślenie); wzywa partnerów społecznych i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w debacie; 

Or. fr

Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 158
Ustęp 17a (nowy)

17a. proponuje, by w 2006 r. zwołana została konferencja „społeczno-gospodarcza” w 
celu przygotowania do ewentualnego „przeglądu środokresowego” perspektyw 
finansowych, jak również rozpoczęcia konkretnych działań w dziedzinie badań, 
infrastruktury transgranicznej, energii i szkoleń oraz opracowania dla Unii planu 
publicznych i prywatnych inwestycji; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 159
Ustęp 18

18. oczekuje, że krajowe partie polityczne nadadzą większe znaczenie sprawom o 
wymiarze europejskim, zarówno podczas debat wewnątrzpartyjnych, jak i w trakcie 
kampanii wyborczych oraz współpracować będą w tym zakresie z partiami 
europejskimi;

Or. pt
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 160
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 161
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 162
Ustęp 19

19. zachęca obywateli do aktywnego uczestnictwa w debacie;

Or. de

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 163
Ustęp 19

19. z radością przyjmie petycje od obywateli, które przyczynią się do nadania kształtu 
debatom, takie jak konwenty obywateli powołane w różnych państwach; Komisja 
Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zajmie się tymi propozycjami;

Or. en
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Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 164
Ustęp 19a (nowy)

19a. wzywa Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia w zakresie wyzwań politycznych 
i budżetu dla rozszerzonej Unii w okresie 2007-2013 w celu zabezpieczenia dalszego 
funkcjonowania UE;

Or. nl

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 165
Ustęp 20

20. wskazuje, że do wspierania debaty niezbędne są odpowiednie fundusze oraz ponawia 
swoją propozycję budżetową zwiększenia wsparcia finansowego dla programu 
PRINCE; 

Or. en

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 166
Ustęp 20

20. wzywa Komisję i Radę do nadania większego znaczenia unijnej polityce kultury i 
edukacji, wzmocnienia polityk w dziedzinie ochrony mniejszości i języków oraz 
ponawia swoją propozycję budżetową zwiększenia wsparcia finansowego dla 
programu PRINCE; 

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 167
Ustęp 20

20. wzywa Komisję i Radę do nadania większego znaczenia unijnej polityce kultury i 
edukacji oraz ponawia swoją propozycję budżetową zwiększenia wsparcia 
finansowego dla programu PRINCE; wzywa Komisję i Radę do zapewnienia 
większych funduszy na programy wspierania aktywności obywatelskiej, które 
przygotowują zwykłych ludzi do oddziaływania na politykę oraz pomagają 
kształtować europejską opinię publiczną;
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Or. pt

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 168
Ustęp 20 a (nowy)

20a. wzywa Francję i Holandię, których obywatele nie sprzeciwili się wspólnemu 
europejskiemu procesowi konstytucyjnemu, do jak najszybszego przedstawienia 
obywatelom pozostałych Państw Członkowskich konkretnych propozycji, które 
umożliwią kontynuowanie tego procesu;

Or. de

Poprawkę złożył Íńigo Méndez de Vigo

Poprawka 169
Ustęp 21

skreślony

es

Poprawkę złożył Jean-Luc Dehaene

Poprawka 170
Ustęp 21

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. nl

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 171
Ustęp 21

21. proponuje, aby (skreślenie) 2007 r. poświecić na sformułowanie wniosków z okresu 
refleksji (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 172
Ustęp 21

21. proponuje, aby drugą połowę 2007 r. poświecić na sformułowanie wniosków z okresu 
refleksji (skreślenie); Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunçăo Esteves

Poprawka 173
Ustęp 21

21. proponuje, aby drugą połowę 2007 r. poświęcić na sformułowanie wniosków z okresu 
refleksji oraz by krytyczne opinie zgłoszone w trakcie debaty zostały zebrane razem, 
aby umożliwić podjęcie decyzji odnośnie do dalszego postępowania w sprawie 
Konstytucji;

Or. pt

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 174
Ustęp 21

21. proponuje, aby (skreślenie) 2007 r. poświęcić na sformułowanie wniosków z okresu 
refleksji (skreślenie) oraz podjęcie jasnej decyzji w sprawie dalszego postępowania 
odnośnie do Konstytucji. W trakcie prezydencji austriackiej należy opracować mapę 
drogową prowadzącą do podjęcia tej decyzji;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 175
Ustęp 21

21. proponuje, aby drugą połowę 2007 r. poświecić na sformułowanie wniosków z okresu 
refleksji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w ust. 1, oraz udzielenie jasnej 
odpowiedzi na pytania postawione w ust. 14;

Or. fr
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 176
Ustęp 21 a (nowy)

21a. zwraca uwagę, że Unia ma do wyboru kilka opcji - w tym porzucenie projektu 
Konstytucji, próby utrzymania tekstu w obecnej formie, rewizję lub poprawę bieżącej 
wersji tekstu, do gruntownego przeredagowania tekstu. Jest jeszcze zbyt wcześnie na 
wybór spośród różnych opcji;

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 177
Ustęp 21 a (nowy)

21a. uważa, że jeżeli w wyniku okresu refleksji miałaby zapaść decyzja o zachowaniu 
obecnej wersji tekstu, musiałoby temu towarzyszyć podjęcie istotnych działań na 
rzecz uspokojenia i przekonania opinii publicznej we Francji, Holandii i w innych 
państwach, w tym wydanie deklaracji zawierających wykładnię Traktatu 
Konstytucyjnego oraz, ewentualnie, dołączonych do niego protokołów;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 178
Ustęp 22

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Rihards Pīks

Poprawka 179
Ustęp 22

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 180
Ustęp 22

skreślony

Or. pt

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 181
Ustęp 22

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 182
Ustęp 22

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 183
Ustęp 22

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 184
Ustęp 22

(stanowi połączenie ustępów 22, 23 i 26; na początku wprowadzono treść zmienionego ustępu 
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22, a następnie niezmienioną treść ustępów 23 i 26)

22. jeżeli jednak dialog europejski wykaże potrzebę zmiany lub poprawienia tekstu 
Konstytucji w celu odnowienia porozumienia oraz ułatwienia ratyfikacji, negocjatorzy 
powinni traktować Konstytucję z roku 2004 jako jedyną podstawę, starając się 
utrzymać jego podstawowe założenia, a w szczególności kluczowe reformy, których 
celem jest poprawa systemu rządów demokratycznych UE i, które nie wzbudzały 
kontrowersji podczas procesu ratyfikacji; nalega ponadto, aby w przypadku 
konieczności dokonania obszernych zmian w tekście Konstytucji określono zakres 
kompetencji nowego Konwentu, który obradowałby w 2008 r.; nalega, aby 
zmienioną wersję Konstytucji poddano pod głosowanie opiniodawcze w całej Unii w 
czasie następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., tak aby 
publiczne głosowanie zadecydowało o jej ewentualnym przyjęciu;

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 185
Ustęp 22

22. nalega, aby w przypadku gdy dialog europejski wykaże potrzebę zmiany tekstu 
Konstytucji w celu odnowienia porozumienia oraz ułatwienia ratyfikacji, negocjatorzy 
traktowali część I i II Konstytucji z roku 2004 jako satysfakcjonującą podstawę 
działania, starając się utrzymać kluczowe reformy, których celem jest poprawa 
systemu rządów demokratycznych UE i, które nie wzbudzały kontrowersji podczas 
procesu ratyfikacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Marielle De Sarnez, Jean-Louis Bourlanges

Poprawka 186
Ustęp 22

22. nalega, aby w przypadku gdy dialog europejski wykaże potrzebę zmiany tekstu 
Konstytucji w celu odnowienia porozumienia oraz ułatwienia ratyfikacji, negocjatorzy 
traktowali Konstytucję z roku 2004 jako użyteczną podstawę nowego projektu,
starając się utrzymać kluczowe reformy, których celem jest poprawa systemu rządów 
demokratycznych UE i, które nie wzbudzały kontrowersji podczas procesu ratyfikacji;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 187
Ustęp 22a (nowy)

22a. podtrzymuje opinię, że wobec braku europejskiego narodu, którego żaden Traktat 
nie może wyczarować z próżni, każdy krok w kierunku ustanowienia 
ponadnarodowej władzy oznacza ograniczenie demokracji; żadna instytucja, 
wspólna polityka ani reformy nie mogą się udać bez zgody narodów; 
ponadnarodowa ideologia nie powinna mieć pierwszeństwa przed namacalną, żywą 
istotą narodów, tych „wielkich rodzin", najbardziej trwałych i pokojowych wspólnot 
ludzkich, w których podstawowe wolności są najmocniej chronione, tym naturalnym 
środowisku obywatelstwa i solidarności, dźwigni rozwoju gospodarczego oraz 
jedynych jednostek zdolnych do tworzenia uporządkowanego świata; musimy 
przestać snuć wizje Europy dwudziestego pierwszego wieku w oparciu o koncepcje 
pochodzące z zamierzchłych epok historycznych; gwałtowny rozpad sztucznie 
stworzonych federacji, którego świadkami byliśmy pod koniec ubiegłego stulecia, 
jasno wskazuje, że wolność narodów stanowi nieodzowny element, równie istotny co 
nienaruszalny, nowego porządku międzynarodowego;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 188
Ustęp 23

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Rihards Pīks

Poprawka 189
Ustęp 23

skreślony

Or. en



AM\586904PL.doc 57/66 PE 364.885v01-00

PL

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 190
Ustęp 23

skreślony

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 191
Ustęp 23

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 192
Ustęp 23

skreślony

Or. es

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 193
Ustęp 23

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 194
Ustęp 23

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 195
Ustęp 23

23. nalega ponadto, aby w przypadku konieczności dokonania obszernych zmian w 
tekście Konstytucji określono szeroki zakres kompetencji nowego Konwentu, który 
obradowałby w 2008 r.; zakres ten powinien między innymi umożliwić członkom 
Konwentu pracę nad politykami Unii, kwestiami procedur rewizyjnych oraz 
ewentualnego ich zróżnicowania, w zależności od rodzaju przedmiotowych 
przepisów;

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 196
Ustęp 23

23. nalega ponadto, aby w przypadku konieczności dokonania obszernych zmian w 
tekście Konstytucji określono zakres kompetencji nowego Konwentu, który 
obradowałby w 2008 r.; nowy Konwent powinien być bardziej reprezentatywny, 
demokratyczny oraz otwarty na udział obywateli;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 197
Ustęp 24

24. wzywa wszystkich członków Rady Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości, Komisję, 
komitety konsultacyjne oraz Bank Centralny do porzucenia usilnych starań na rzecz 
osiągnięcia ponadnarodowej integracji i nieskończonego rozszerzania, koncepcji 
rynku jako jedynego systemu regulacji spraw społecznych, likwidacji narodowych i 
kulturowych odmienności oraz regulacyjnej i orzeczniczej bulimii, która 
doprowadziła do obecnej sytuacji, w której 450 mln Europejczyków podlega 
prawodawstwu zapisanemu na 100 tys. stron;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 198
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia ciążącej na nich odpowiedzialności 
w ramach procesu kształtowania Konstytucji dla Europy oraz przyjęcia do 
wiadomości, że w obecnych warunkach przyszłość Państw Członkowskich zależy od 
uwzględnienia jej w Konstytucji;

Or. pt

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 199
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności za wdrożenie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; 
nalega na ściślejszą koordynację zarówno treści jak i harmonogramu kampanii 
krajowych, aby wykazać się wobec obywateli wolą polityczną oraz wzajemną 
solidarnością;

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 200
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności za wdrożenie Konstytucji Europejskiej; nalega na ściślejszą 
koordynację zarówno treści jak i harmonogramu kampanii krajowych, aby wykazać 
się wobec obywateli wolą polityczną oraz wzajemną solidarnością; Or. de

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 201
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności za wdrożenie Konstytucji; nalega na ściślejszą koordynację 
zarówno treści jak i harmonogramu kampanii krajowych, aby wykazać się wobec 
obywateli wolą polityczną oraz wzajemną solidarnością;
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Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 202
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności za wdrożenie Konstytucji; nalega na ściślejszą koordynację 
zarówno treści jak i harmonogramu kampanii krajowych, aby wykazać się wobec 
obywateli wolą polityczną oraz wzajemną solidarnością;

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 203
Ustęp 24

24. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności za wdrożenie Konstytucji w ostatecznym kształcie, jaki przyjmie 
ona na koniec debaty; nalega na ściślejszą koordynację zarówno treści jak i 
harmonogramu kampanii krajowych, aby wykazać się wobec obywateli wolą 
polityczną oraz wzajemną solidarnością;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 204
Ustęp 25

25. przyjmuje do wiadomości „Plan D dla Demokracji, Dialogu i Debaty”, wzywa 
Komisję do objęcia w szerszym zakresie przywództwa politycznego oraz proponuje, 
by instytucje europejskie ściśle współpracowały zarówno przy organizacji debaty 
podczas okresu refleksji, jak i przy formułowaniu wniosków w roku 2007; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 205
Ustęp 25

25. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. pt

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 206
Ustęp 25

25. przyjmuje do wiadomości „Plan D dla Demokracji, Dialogu i Debaty” Komisji 
Europejskiej oraz wzywa ją, aby poza przedstawieniem strategii komunikacyjnej 
wykazała zdecydowane polityczne zaangażowanie, aby pomóc Unii pokonać obecne 
trudności konstytucyjne; 

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 207
Ustęp 25

25. przyjmuje do wiadomości „Plan D dla Demokracji, Dialogu i Debaty” Komisji 
Europejskiej oraz wzywa ją, aby poza przedstawieniem strategii komunikacyjnej 
wykazała zdecydowane polityczne zaangażowanie, aby pomóc Unii pokonać obecne 
trudności konstytucyjne; podkreśla potrzebę szczegółowego przygotowania i dobrej 
organizacji tego dialogu z obywatelami we wszystkich 25 Państwach Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 208
Ustęp 25a (nowy)

25a. podkreśla, że Rumunia i Bułgaria powinny brać udział we wszystkich działaniach, o 
których mowa powyżej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 209
Ustęp 26

skreślony

Or. pt

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 210
Ustęp 26

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Rihards Pīks

Poprawka 211
Ustęp 26

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 212
Ustęp 26

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 213
Ustęp 26

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 214
Ustęp 26

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 215
Ustęp 26

26. nalega, aby przyszłe rewizje Konstytucji poddawano zawsze pod głosowanie 
opiniodawcze w całej Unii w czasie (skreślenie) wyborów do Parlamentu 
Europejskiego (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Aloyzas Sakalas

Poprawka 216
Ustęp 26

26. nalega, aby zmienioną wersję Konstytucji poddano referendum powszechnemu; 
wyraża pogląd, że przyjęcie Konstytucji powinno wymagać większości dwóch 
trzecich głosów obywateli UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 217
Ustęp 26

26. nalega, aby nowy Traktat poddano ratyfikacji w całej Unii w czasie następnych 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., tak aby publiczne głosowanie 
zadecydowało o jej ewentualnym przyjęciu;

Or. fr
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Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 218
Ustęp 26a (nowy)

26a. wzywa wszystkie zrzeszenia i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do włączenia 
kwestii wejścia w życie Konstytucji Europejskiej jako jednego z priorytetowych 
tematów do dyskusji i debaty;

Or. es

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 219
Ustęp 27

27. domaga się, w każdym przypadku, podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, 
aby (skreślenie) Konstytucja weszła w życie w 2009 r.;

Or. de

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 220
Ustęp 27

27. domaga się, w każdym przypadku, podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, 
aby (skreślenie) Konstytucja weszła w życie w 2009 r.;

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 221
Ustęp 27

27. domaga się, w każdym przypadku, podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, 
aby (skreślenie) Konstytucja, bez względu na jej ostateczny kształt, weszła w życie w 
2009 r.;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Patrick Louis

Poprawka 222
Ustęp 27

27. domaga się, w każdym przypadku, podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, 
aby w okresie do 2009 r. Europa współpracy i suwerenności zaczęła funkcjonować w 
oparciu o jej instytucjonalne fundamenty; 

Or. fr

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 223
Ustęp 27a (nowy)

27a. zobowiązuje Komisję Spraw Konstytucyjnych do kontrolowania okresu refleksji, 
szczególnie w zakresie przygotowania forów parlamentarnych, opracowania 
dokumentów roboczych („dokumentów europejskich”), podsumowania debat 
instytucjonalnych i obywatelskich oraz wynikających z nich wniosków i propozycji 
działania;

Or. en

Poprawkę złożyli Carlos Carnero González i Richard Corbett

Poprawka 224
Ustęp 27b (nowy)

27b. w tym samym duchu, zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o ścisłe 
współdziałanie z innymi komisjami bezpośrednio zainteresowanymi przygotowaniem 
forów parlamentach oraz opracowaniem przeznaczonych na nie dokumentów 
roboczych;

Or. en

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Gérard Onesta

Poprawka 225
Ustęp 28

28. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji, jak również parlamentom Państw Członkowskich i ich regionów, 
Komitetowi Regionów i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, byłym członkom 
Konwentu Europejskiego, a także parlamentom oraz rządom krajów wstępujących i 
kandydujących.
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