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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007, 

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 13ης Δεκεμβρίου 2007 Τροποποίησης της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Συνθήκη της Λισαβόνας),

Or. de
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 3

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 12ης Δεκεμβρίου 
2007,

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 4

- να μετατεθεί μετά την αιτιολογική αναφορά 5 ως αιτιολογική αναφορά 5α

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που προέκυψε από την ειρήνη μεταξύ των εθνών, υπήρξε ένα θεμελιώδες στοιχείο 
(διαγραφή) σταθερότητας σε μια ήπειρο η οποία προηγουμένως μαστιζόταν από τον 
πόλεμο, την εδραίωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των 
πολιτών, την ενίσχυση της ευημερίας και της πρόνοιας μέσω της δημιουργίας της 
μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο με κοινούς κανόνες για τα κοινωνικά 
πρότυπα, την προστασία των καταναλωτών και τον δίκαιο ανταγωνισμό, και με μια 
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οικονομική και νομισματική ένωση, γεγονός που επέτρεψε στα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, 
μεταξύ άλλων το ζήτημα του περιβάλλοντος ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη 
ισχυρότερη φωνή στις διεθνείς υποθέσεις,

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπήρξε θεμελιώδης για την εγκαθίδρυση ενός χώρου ειρήνης και σταθερότητας σε μια 
ήπειρο η οποία προηγουμένως μαστιζόταν από τον πόλεμο, την εδραίωση της 
δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών, την ενίσχυση της 
ευημερίας, της αλληλεγγύης και της πρόνοιας μέσω της δημιουργίας της μεγαλύτερης 
ενιαίας αγοράς στον κόσμο με κοινούς κανόνες για τα κοινωνικά πρότυπα, την 
προστασία των καταναλωτών και τον δίκαιο ανταγωνισμό (διαγραφή) με μια 
οικονομική και νομισματική ένωση και μια τελωνειακή Ένωση που επέτρεψε στα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα, μεταξύ άλλων το ζήτημα του περιβάλλοντος ώστε να αποκτήσει η 
Ευρώπη ισχυρότερη φωνή στις διεθνείς υποθέσεις,

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπήρξε θεμελιώδης για την εγκαθίδρυση ενός χώρου ειρήνης και σταθερότητας σε μια 
ήπειρο η οποία προηγουμένως μαστιζόταν από τον πόλεμο, την εδραίωση της 
δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών, την ενίσχυση της 
ευημερίας και της πρόνοιας μέσω της δημιουργίας της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς 
στον κόσμο με κοινούς κανόνες για τα κοινωνικά πρότυπα, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών και τον δίκαιο ανταγωνισμό, και 
με μια οικονομική και νομισματική ένωση, γεγονός που επέτρεψε στα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, 
(διαγραφή) ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη ισχυρότερη φωνή στις διεθνείς υποθέσεις,

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι έχει γίνει παραδεκτή η ανάγκη να μεταρρυθμιστούν, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ιδίως του αριθμού των μελών, του 
ετερογενούς χαρακτήρα των οικονομιών και των εταιρειών, της αφύπνισης των 
ταυτοτισμών (συνείδηση ταυτότητας) και της απουσίας εξωτερικής απειλής, και να 
ενισχυθούν οι δομές της Ένωσης έτσι ώστε να εδραιωθούν αυτά τα επιτεύγματα και 
να βελτιωθεί η δυνατότητα μιας Ένωσης με 27, και ενδεχομένως περισσότερα, κράτη 
μέλη να λειτουργεί αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει νέες 
προκλήσεις και να υποβληθεί σε μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία,

Or. fr

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι έχει γίνει παραδεκτή η ανάγκη να μεταρρυθμιστούν και να ενισχυθούν 
οι δομές της Ένωσης έτσι ώστε να εδραιωθούν αυτά τα επιτεύγματα και να βελτιωθεί 
η δυνατότητα μιας Ένωσης με 27, και ενδεχομένως περισσότερα, κράτη μέλη, χωρίς 
να γίνει ένα συγκεντρωτικό πανίσχυρο υπερκράτος να λειτουργεί αποτελεσματικά 
έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και να υποβληθεί σε 
μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία,

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι έχει γίνει παραδεκτή η ανάγκη να μεταρρυθμιστούν και να ενισχυθούν 
οι δομές της Ένωσης έτσι ώστε να εδραιωθούν αυτά τα επιτεύγματα και να βελτιωθεί 
η δυνατότητα μιας Ένωσης με 27, και ενδεχομένως περισσότερα, κράτη μέλη να 
λειτουργεί αποτελεσματικά (διαγραφή),

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η ανάγκη αυτή ήταν και η απαρχή των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων, οι 
οποίες, από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ -η οποία σήμανε ένα σημείο 
καμπής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με τη δημιουργία μιας οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης και τη μετάβαση από μια κατά βάση οικονομική κοινότητα σε 
μια πολιτική ένωση- - έχουν προσπαθήσει να ρυθμίσουν τη θεσμική δομή της Ένωσης 
και οδήγησαν στη Διακήρυξη του Laeken, η οποία επίσης άνοιξε το δρόμο σε 
διάφορες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες οι οποίες βασίζονταν στη μέθοδο της 
συνέλευσης και έπαψαν να βασίζονται αποκλειστικά σε διακυβερνητικές διασκέψεις, 
υπενθυμίζοντας ιδίως ότι "αυτό το οποίο αναμένει ο πολίτης (...) δεν είναι ένα 
ευρωπαϊκό "υπερκράτος" ούτε ευρωπαϊκά όργανα που αναμειγνύονται σε όλα",

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης της Ένωσης με 
αντικατάσταση των Συνθηκών από ένα Σύνταγμα επιδοκιμάστηκε από την πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγμένων αντιπροσώπων των ευρωπαίων πολιτών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 και κυρώθηκε από τα 2/3 των κρατών μελών, δια της 
κοινοβουλευτικής οδού (εκτός της Ισπανίας και του Λουξεμβούργου) αλλά 
απορρίφθηκε από δύο κράτη μέλη (Γαλλία και Κάτω Χώρες) δια της οδού του 
δημοψηφίσματος και, ύστερα από μια περίοδο προβληματισμού κατά την οποία 
κατέστη σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη έγκριση από όλα τα
κράτη μέλη, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείφθηκε και επελέγη αντ' αυτής η προσέγγιση 
της τροποποίησης των υφιστάμενων Συνθηκών, προκειμένου να ενσωματωθούν σ' 
αυτές οι διατάξεις της Συνταγματικής Συνθήκης που απορρίφθηκε από δύο λαούς,

Or. fr

                                               
1 Με 500 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 40 αποχές (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 
2005 επί της Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη - Έκθεση Corbett/Méndez de Vigo, ΕΕ C 247 E, 
6.10.2005, σελ. 88).
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης της Ένωσης με 
αντικατάσταση των Συνθηκών από ένα Σύνταγμα επιδοκιμάστηκε από την πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγμένων αντιπροσώπων των ευρωπαίων πολιτών ανδρών 
και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 και είχε κυρωθεί από τα 2/3 των κρατών 
μελών, αλλά απορρίφθηκε σε δύο κράτη μέλη (Γαλλία και Κάτω Χώρες) κάθε φορ με 
δημοψήφισμα και, ύστερα από μια περίοδο προβληματισμού κατά την οποία κατέστη 
σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη έγκριση από όλα τα κράτη 
μέλη, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείφθηκε και επελέγη αντ' αυτής η προσέγγιση της 
τροποποίησης των υφιστάμενων Συνθηκών,

Or. de

Τροπολογία: Bronisław Geremek

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ε

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη 
καταρτίστηκε από μια Συνέλευση η οποία απαρτιζόταν από δύο εκπροσώπους από 
κάθε εθνικό κοινοβούλιο, 16 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από κάθε εθνική 
κυβέρνηση, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο ύστερα από δημόσια συζήτηση, 
καταλήγοντας σε συναίνεση, το οποίο αφέθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004, ενώ η συνακόλουθη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εγκατέλειψε ορισμένα από τα μη ουσιώδη χαρακτηριστικά του Συντάγματος,
σχετικά με τα σύμβολα της Ένωσης,  προέκυψε μέσα από παραδοσιακές 

                                               
1 Με 500 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 40 αποχές (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 
2005 επί της Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη - Έκθεση Corbett/Méndez de Vigo, ΕΕ C 247 E, 
6.10.2005, σελ. 88).
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διακυβερνητικές μεθόδους εργασίας, με συνεδριάσεις πίσω από κλειστές πόρτες,

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη 
καταρτίστηκε από μια Συνέλευση η οποία απαρτιζόταν από δύο εκπροσώπους από 
κάθε εθνικό κοινοβούλιο, 16 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από κάθε εθνική 
κυβέρνηση, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο ύστερα από δημόσια συζήτηση, 
καταλήγοντας σε συναίνεση, το οποίο αφέθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004, ενώ η συνακόλουθη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εγκατέλειψε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Συντάγματος, προέκυψε 
μέσα από πλέον παραδοσιακές διακυβερνητικές μεθόδους εργασίας, με πλήρη 
συμμετοχή όμως τριών αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη 
καταρτίστηκε από μια Συνέλευση η οποία απαρτιζόταν από δύο εκπροσώπους από 
κάθε εθνικό κοινοβούλιο, 16 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από κάθε εθνική 
κυβέρνηση, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο ύστερα από δημόσια συζήτηση, 
καταλήγοντας σε συναίνεση, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως βάση των εργασιών από 
τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004, ενώ η συνακόλουθη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
η οποία εγκατέλειψε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Συντάγματος, προέκυψε 
μέσα από παραδοσιακές διακυβερνητικές μεθόδους εργασίας, με συνεδριάσεις πίσω 
από κλειστές πόρτες,

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι αυτή η αλλαγή μεθόδου και διαδικασίας, αν και διατηρεί σε νέα μορφή 
πολλές από τις πρακτικές ρυθμίσεις της θεσμικής δομής της Ένωσης οι οποίες είχαν 
εξεταστεί, συνεπάγεται μια ελάττωση των φιλοδοξιών και εγκατάλειψη ορισμένων 
κυρίως αισθητικών χαρακτηριστικών του Συντάγματος, την αναβολή της θέσης σε 
ισχύ ορισμένων από τους νέους μηχανισμούς του και την ενσωμάτωση στις Συνθήκες 
ιδιαίτερων μέτρων που αφορούν ειδικά διάφορα κράτη μέλη,

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι, ωστόσο, η συμφωνία όλων ανεξαιρέτως των εθνικών κυβερνήσεων 
της Ένωσης με τη Συνθήκη καταδεικνύει ότι όλες οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των 
κρατών μελών θεωρούν ότι ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
επιθυμούν να συνεργάζονται στο μέλλον και θα απαιτήσει από την κάθε μια 
κυβέρνηση να επιδείξει μέγιστη πολιτική δέσμευση ώστε να εξασφαλίσει την κύρωση 
έως την 1η Ιανουαρίου 2009, ενώ κάθε μια από αυτές, με εξαίρεση την Ιρλανδία 
όπου το δημοψήφισμα είναι υποχρεωτικό, παραμένει ελεύθερη να επιλέξει μεταξύ 
της κοινοβουλευτικής οδού ή της οδού του δημοψηφίσματος, ενώ η τελευταία είναι 
ο πιο ασφαλής τρόπος προκειμένου να συμμετάσχουν οι λαοί στην ευρωπαϊκή τους 
μοίρα,

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι, (διαγραφή) η συμφωνία όλων ανεξαιρέτως των εθνικών κυβερνήσεων 
της Ένωσης με τη Συνθήκη καταδεικνύει ότι όλες οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των 
κρατών μελών θεωρούν ότι ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
επιθυμούν να συνεργάζονται στο μέλλον και θα απαιτήσει από την κάθε μια 
κυβέρνηση να επιδείξει μέγιστη πολιτική δέσμευση ώστε να εξασφαλίσει την κύρωση 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2009,
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Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ πολύ πριν από τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του  2009, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν τις πολιτικές επιλογές τους έχοντας πλήρη γνώση του νέου 
θεσμικού πλαισίου της Ένωσης, αλλά επίσης, εφόσον δεν γίνει δημοψήφισμα, να 
εκφράσουν την έγκριση ή την απόρριψή τους γι' αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο,

Or. fr

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό η Συνθήκη της Λισαβόνας να κυρωθεί έως το τέλος 
του 2008 από όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολίτες κατά τις εκλογές του 2009 να 
δώσουν την ψήφο τους έχοντας πλήρη γνώση του νέου θεσμικού πλαισίου της 
Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ (διαγραφή) πριν από 
τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του  2009, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν τις πολιτικές επιλογές τους έχοντας πλήρη γνώση του νέου 
θεσμικού πλαισίου της Ένωσης,

Or. fr
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ πολύ πριν από τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του  2009, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν τις πολιτικές επιλογές τους έχοντας πλήρη γνώση του νέου 
θεσμικού πλαισίου της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ πολύ πριν από τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του  2009, έτσι ώστε οι πολίτες γυναίκες και 
άνδρες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις πολιτικές επιλογές τους έχοντας πλήρη 
γνώση του νέου θεσμικού πλαισίου της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αισθητή 
βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες Συνθήκες, η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερη 
δημοκρατική νομιμότητα στην Ένωση (μέσω της ενίσχυσης των ρόλων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, θα ενισχύσει τα 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ένωση και θα βελτιώσει την 
πραγματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ότι κατά συνέπεια, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος προκειμένου οι πολίτες να την απορρίψουν, καθώς μάλιστα 
καμία κυβέρνηση δεν θα ζητήσει τη γνώμη τους με δημοψήφισμα, με εξαίρεση την 
Ιρλανδία·

Or. fr
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Τροπολογία: Andreas Mölzer

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας λόγω των πολλών 
εξαιρέσεων και της χαοτικής δομής της δεν αποτελεί αισθητή βελτίωση σε σχέση με 
τις υφιστάμενες Συνθήκες, και μια ισχυρότερη βάση δημοκρατικού ελέγχου στην 
Ένωση ακριβώς λόγω της άρνησης του δημοψηφίσματος γι' αυτήν τη Συνθήκη θα 
οδηγηθεί σε παραλογισμό, και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην 
Ένωση θα περικοπούν κατ' αυτόν τον τρόπο·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 29
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας μέσω της 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, της ολοκλήρωσης του κοινοβουλευτισμού 
και της από αυτόν απορρέουσας ενισχυμένης δημοκρατικής νομιμοποίησης από 
τους ευρωπαίους πολίτες αποτελεί αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες 
Συνθήκες· 

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αισθητή 
βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες Συνθήκες, ότι θα βελτιώσει την 
αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η οποία θα 
προσδώσει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα στην Ένωση (μέσω της ενίσχυσης 
των ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων) και  θα 
ενισχύσει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ένωση (διαγραφή)·

Or. fr
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αισθητή 
βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες Συνθήκες, προσδίδοντας μεγαλύτερη 
δημοκρατική νομιμότητα στην Ένωση (διαγραφή) θα ενισχύσει τα δικαιώματα των 
ευρωπαίων πολιτών γυναικών και ανδρών απέναντι στην Ένωση και θα βελτιώσει 
την πραγματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αισθητή 
βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες Συνθήκες, η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερη 
δημοκρατική νομιμότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων στην Ένωση (μέσω της 
ενίσχυσης των ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων), θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην 
Ένωση και θα βελτιώσει την πραγματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 33
Διάταξη του κειμένου

Να τοποθετηθεί ο τίτλος "Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα" πριν τους τίτλους 
"Περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα" και "Περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη 
σαφήνεια για τους πολίτες"

Or. fr
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Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 34
Παράγραφος 2 Εισαγωγή

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα, και η ικανότητα 
λήψεως αποφάσεων πράγμα που θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο στη δράση της Ένωσης, ιδίως λόγω των εξής βελτιώσεων:

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 35
Παράγραφος 2 Εισαγωγή

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα, πράγμα που θα 
επιτρέψει στους πολίτες γυναίκες και άνδρες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη δράση 
της Ένωσης, ιδίως λόγω των εξής βελτιώσεων:

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 36
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), εισαγωγική πρόταση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 37
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), εισαγωγική πρόταση

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 38
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), εισαγωγική πρόταση

α) η έγκριση οποιασδήποτε νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκειται σε ένα 
επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη (διαγραφή) 
διεθνή δομή:

Or. pl

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 39
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), παύλα 1

- όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με λίγες εξαιρέσεις, θα υποβάλλεται  στην διπλή 
έγκριση, με ίσους όρους, του Συμβουλίου (στο οποίο τα κράτη μέλη 
εκπροσωπούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους, οι οποίες από την πλευρά 
τους πρέπει να λογοδοτούν κατά δημοκρατικό τρόπο έναντι του εθνικού τους 
κοινοβουλίου ή έναντι των πολιτών γυναικών και ανδρών) και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (στο οποίο εκπροσωπούνται οι πολίτες γυναίκες και άνδρες άμεσα με 
άμεσα εκλεγμένους βουλευτές)·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 40
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), παύλα 2

- ο προηγούμενος έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων επί του συνόλου της νομοθεσίας 
της Ένωσης θα ενισχυθεί, δεδομένου ότι τα κοινοβούλια θα λαμβάνουν όλες τις 
ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα προκειμένου να τις συζητούν με τους 
υπουργούς τους πριν το Συμβούλιο εγκρίνει θέση και θα αποκτήσουν επίσης το 
δικαίωμα να αντιτίθενται σε μια πρόταση εάν πιστεύουν ότι δεν σέβεται την αρχή της 
επικουρικότητας· καλεί το Συμβούλιο να αναφέρει σχετικά το ακριβές περιεχόμενο 
της υποχρέωσης για ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο να "λαμβάνει υπόψη" την 
"αιτιολογημένη γνώμη" ενός εθνικού κοινοβουλίου στις προϋποθέσεις του άρθρου 
7 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 41
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), παύλα 2

- ο (διαγραφή) έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων επί του συνόλου της νομοθεσίας της 
Ένωσης θα ενισχυθεί, δεδομένου ότι τα κοινοβούλια θα λαμβάνουν όλες τις 
ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα προκειμένου να τις συζητούν με τους 
υπουργούς τους πριν το Συμβούλιο εγκρίνει θέση· μπορούν να ελέγχουν την τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας, στο βαθμό που μια πλειονότητα των εθνικών 
κοινοβουλίων θα οδηγούσε το νομοθέτη της Ένωσης να περατώσει τη νομοθετική 
διαδικασία και κάθε εθνικό κοινοβούλιο αποκτά δικαίωμα προσφυγής κατά 
κανονισμού ή οδηγίας της ΕΕ η οποία κατά την άποψή του δεν συμβιβάζεται με 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 42
Παράγραφος 2, στοιχείο (α), παύλα 2

- ο προηγούμενος έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων επί του συνόλου της νομοθεσίας 
της Ένωσης θα ενισχυθεί, δεδομένου ότι τα κοινοβούλια θα λαμβάνουν όλες τις 
ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα προκειμένου να τις συζητούν με τους 
υπουργούς τους πριν το Συμβούλιο εγκρίνει θέση και θα αποκτήσουν επίσης το 
δικαίωμα, να απαιτήσουν επανεξέταση μιας πρότασης εάν πιστεύουν ότι δεν σέβεται 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 43
Παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία και "στην οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"· το Συμβούλιο καλείται 
να διευκρινίσει εάν και με πιο τρόπο η ευθυγράμμιση αυτή με την πολιτική 
πλειοψηφία των κρατών και/ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμβιβάζεται με την 
αρχή σύμφωνα με την οποία "η Επιτροπή προωθεί το γενικό συμφέρον της 
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Ένωσης" που διακηρύσσεται στο άρθρο 9Δ·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (διαγραφή των εισαγωγικών) στην οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διαγραφή των 
εισαγωγικών)·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το 
διορισμό του) και, ως μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· το 
Συμβούλιο καλείται να διευκρινίσει ενώπιον ποίου θα είναι πολιτικά υπεύθυνος 
αυτός ο Ύπατος Εκπρόσωπος, εκτός της περιπτώσεως συλλογικής ευθύνης της 
Επιτροπής, εφόσον δεν μπορεί να απαλλαγεί των καθηκόντων του ούτε από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, ούτε από το Συμβούλιο Υπουργών·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 46
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το 
διορισμό του) και, ως μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· το 
Συμβούλιο καλείται να διευκρινίσει πώς θα εξασφαλιστεί η σύνθεση μεταξύ των 
εξωτερικών σχέσεων της Επιτροπής και της εξωτερικής πολιτικής του Συμβουλίου 
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και να αναφέρει ποιός, από την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα δίνει την 
κυρία ώθηση στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 47
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το 
διορισμό του) και, ως μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· το 
Συμβούλιο καλείται να διευκρινίσει ποιός θα εκπροσωπεί την Ένωση προς τα έξω 
αφής στιγμής το άρθρο 25 αναθέτει αυτήν την εκπροσώπηση της ΚΕΠΠΑ στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Ύπατου Εκπροσώπου", και να αναφέρει με ποιό τρόπο θα επιλυθεί η σύγκρουση, 
στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των θέσεων της Επιτροπής που 
υποτίθεται ότι υπεραμύνεται "του γενικού συμφέροντος της Ένωσης" και αυτών 
των συμβουλίων που εκπροσωπούν τα κράτη·

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα ορίζεται τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής (διαγραφή) και, ως μέλος της Επιτροπής, με τη 
συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 49
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το 
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διορισμό του) και, ως μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει 
να υπόκειται στην ίδια διαδικασία εγκατάστασης όπως κάθε άλλος επίτροπος·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 50
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το διορισμό του) και, ως 
μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 51
Παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας θα είναι υπόλογος τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής (η συμφωνία του οποίου είναι απαραίτητη  για το διορισμό του) και, ως 
μέλος της Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 52
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) η νέα διαδικασία προϋπολογισμού θα απαιτεί την έγκριση τόσο του Συμβουλίου όσο 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις δαπάνες της Ένωσης, με αποτέλεσμα 
κυριολεκτικά όλες οι δαπάνες της Ένωσης να τίθενται υπό απόλυτο δημοκρατικό 
έλεγχο· καλείται το Συμβούλιο σχετικά να διευκρινίσει τη θέση του στην προοπτική 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου που θα απέρρεε φυσικά εις το εξής από τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες κατά κύριο λόγο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
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Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 53
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) η νέα διαδικασία προϋπολογισμού θα απαιτεί την έγκριση τόσο του Συμβουλίου όσο 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις δαπάνες της Ένωσης (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 54
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) καθιερώνεται νέα απλούστερη και δημοκρατική διαδικασία προϋπολογισμού με μια 
μόνο ανάγνωση: καταργείται η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη 
υποχρεωτικών δαπανών, πράγμα το οποίο θα διασφαλίσει την πλήρη ισότητα 
μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση του συνόλου του 
ετήσιου προϋπολογισμού, ενώ στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται εξάλλου το δικαίωμα 
να εγκρίνει το νομικά δεσμευτικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 55
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) καταργείται η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, 
κατά τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά πλήρες δικαίωμα 
συναπόφασης για όλες τις δαπάνες της Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) η νέα διαδικασία προϋπολογισμού θα απαιτεί την έγκριση τόσο του Συμβουλίου όσο 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις δαπάνες της Ένωσης, με αποτέλεσμα 
(διαγραφή) να τίθενται υπό απόλυτο δημοκρατικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 57
Παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) η νέα διαδικασία προϋπολογισμού θα απαιτεί την έγκριση τόσο του Συμβουλίου όσο 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις δαπάνες της Ένωσης, με αποτέλεσμα 
κυριολεκτικά όλες οι δαπάνες της Ένωσης να τίθενται υπό απόλυτη δημοκρατική 
απόφαση·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 58
Παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος στην άσκηση, από την Επιτροπή, των 
νομοθετικών εξουσιών που της έχουν ανατεθεί, μέσω ενός νέου συστήματος 
εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το οποίο θα επιτρέπει 
στο καθένα από τα δύο όργανα να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής στους 
νομοθετικούς τομείς που έχουν μεταβιβαστεί, εφόσον αντιτίθεται, και θα παρέχει στο 
κάθε όργανο το δικαίωμα ανάκλησης της εκχώρησης εξουσιών· το Συμβούλιο 
καλείται ωστόσο να αναφέρει τα κριτήρια που επιτρέπουν τη διάκριση αυτού που 
το άρθρο 249Β ονομάζει "μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης" από αυτό 
που είναι ουσιώδες, προκειμένου να αποτραπεί μια συγκεκαλυμμένη και μη 
συμπεφωνημένη μεταβίβαση της νομοθετικής εξουσίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 59
Παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος στη νομοθεσία που έχει εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή, μέσω ενός νέου συστήματος εποπτείας σύμφωνα με το οποίο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα μπορεί είτε να ανακαλεί αποφάσεις της 
Επιτροπής (διαγραφή) είτε να ανακαλεί την εκχώρηση·

Or. de

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 60
Παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος (διαγραφή), των νομοθετικών εξουσιών της 
Επιτροπής μέσω ενός νέου συστήματος εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου το οποίο θα επιτρέπει στο καθένα από τα δύο όργανα να αντιτίθεται 
σε αποφάσεις της Επιτροπής στους νομοθετικούς τομείς που έχουν μεταβιβαστεί, και 
μάλιστα να τις ανακαλεί (διαγραφή), και θα τους παρέχει (διαγραφή) το δικαίωμα 
ανάκλησης της εκχώρησης εξουσιών·

Or. pl

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 61
Παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος στην άσκηση, από την Επιτροπή, των 
νομοθετικών εξουσιών που της έχουν ανατεθεί, μέσω ενός νέου συστήματος 
εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το οποίο θα επιτρέπει 
ιδίως στο καθένα από τα δύο όργανα να ανακαλεί αποφάσεις της Επιτροπής στους 
νομοθετικούς τομείς που έχουν μεταβιβαστεί, εφόσον αντιτίθεται, και θα παρέχει στο 
κάθε όργανο το δικαίωμα ανάκλησης της εκχώρησης εξουσιών·

Or. de



PE400.320v01-00 22/83 AM\702096EL.doc

EL

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 62
Παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

στ) το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια όταν συζητεί ή ψηφίζει επί σχεδίων 
νομοθετικών πράξεων, έτσι ώστε να δίνεται στους πολίτες γυναίκες και άνδρες, η 
δυνατότητα να βλέπουν πώς ενεργεί η κυβέρνησή τους στο Συμβούλιο·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 63
Παράγραφος 2, στοιχείο (ζ)

ζ) οι οργανισμοί, και ιδίως η Europol, θα υπαχθούν σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, έλεγχο του οποίου τους όρους πρέπει να διευκρινίσει το Συμβούλιο καθώς 
και αυτούς της "συμμετοχής" των εθνικών κοινοβουλίων στην "αξιολόγηση" της 
εφαρμογής των πολιτικών του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και 
του ελέγχου της Eurojust·

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 64
Παράγραφος 2, στοιχείο (ζ)

ζ) οι οργανισμοί, και ιδίως η Europol και Eurojust, θα υπαχθούν σε μεγαλύτερο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 65
Παράγραφος 2, στοιχείο (η)

η) ενισχύεται ο ρόλος της Επιτροπής Περιφερειών, ιδίως με τη χορήγηση σ' αυτό το μη 
αντιπροσωπευτικό όργανο δικαιώματος προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου κατά 
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των νομοθετικών πράξεων που εγκρίνονται από τα κράτη· το Συμβούλιο καλείται 
να αιτιολογήσει αυτήν την χορήγηση δικαιώματος και γενικότερα να αιτιολογήσει 
τη χρησιμότητα καθώς και το ποσό των εγγενών δαπανών που δημιουργούν αυτά 
τα όργανα για τον ευρωπαίο φορολογούμενο·

Or. fr

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 66
Παράγραφος 2, στοιχείο (η)

η) η Επιτροπή Περιφερειών αποκτά δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται η θητεία των μελών της σε πέντε έτη και 
προσδιορίζονται με σαφέστερο τρόπο οι σχέσεις της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. el

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 67
Παράγραφος 2, στοιχείο (θ)

θ) η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών θα είναι στο μέλλον πιο ανοιχτή και πιο 
δημοκρατική, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει και αυτό την 
εξουσία να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, ο δε έλεγχος οποιασδήποτε προτεινόμενης 
αναθεώρησης πρέπει να διενεργείται από μια Συνέλευση η οποία θα περιλαμβάνει 
εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός 
εάν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο· το Συμβούλιο 
καλείται να διευκρινίσει ποια θα είναι η ακριβής σύνθεση της Συνέλευσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 48, ιδίως εάν θα κυριαρχείται από τους εκπροσώπους των 
εθνικών κοινοβουλίων ή, για μια επιπλέον φορά από αυτούς των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων·

Or. fr
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 68
Παράγραφος 2, στοιχείο (θ)

θ) η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών θα είναι στο μέλλον πιο ανοιχτή και πιο 
δημοκρατική, δεδομένου ότι αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει 
(διαγραφή) την εξουσία να υποβάλλει σχετικές προτάσεις και αφετέρου ο έλεγχος 
οποιασδήποτε προτεινόμενης αναθεώρησης (διαγραφή) διενεργείται κατ' αρχήν από 
μια Συνέλευση η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των εκπροσώπων των κυβερνήσεων 
και εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 69
Παράγραφος 2, στοιχείο (θ)

θ) η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών θα είναι στο μέλλον πιο ανοιχτή και πιο 
δημοκρατική, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει και αυτό την 
εξουσία να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, ο δε έλεγχος οποιασδήποτε προτεινόμενης 
αναθεώρησης πρέπει να διενεργείται από μια Συνέλευση η οποία θα περιλαμβάνει 
εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός 
εάν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, ενώ 
καθιερώνονται νέες απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης για την 
τροποποίηση, με ομόφωνη απόφαση, ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης, με την 
έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 70
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί από το Συμβούλιο να διευκρινίσει με ποιό τρόπο ακριβώς ο δημοκρατικός 
έλεγχος της νομοθεσίας της Ένωσης ενισχύεται με το πρωτόκολλο για τα εθνικά 
κοινοβούλια, σε σύγκριση με το ισχύον αντίστοιχο πρωτόκολλο (αριθ. 13), που έχει 
προσαρτηθεί στη Συνθήκη του Άμστερνταμ πέραν των διατάξεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της πληροφορίας που διαβιβάστηκε στα εθνικά κοινοβούλια και μιας 
κάποιας διεύρυνσης της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας·
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Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 71
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί από το Συμβούλιο, προκειμένου να υπολογίσει την εμβέλεια του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκείται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις των υπουργών 
των κρατών μελών να διευκρινίσει ποιά είναι, πίσω από την εμφανιζόμενη 
ονομαστική εξουσία, τα πραγματικά περιθώρια δράσης της στη νομοθετική 
διαδικασία ενόψει του άρθρου 293 της ΣΛΕ (πρώην άρθρο 250 ΣΕΚ)·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 72
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί από το Συμβούλιο να διευκρινίσει, στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου για την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εάν ο όρος 
"επανεξετασθεί" που χρησιμοποιείται στην παράγραφο 2 ("στην περίπτωση που οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη τήρηση από ένα σχέδιο της νομοθετικής πράξης 
της αρχής της επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 1/3 του συνόλου 
των ψήφων που δόθηκαν στα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1, το σχέδιο πρέπει να επανεξετασθεί"), πρέπει να εννοηθεί ως μια 
πρόσκληση ή μια υποχρέωση να αναθεωρηθεί το σχέδιο της πράξης που κρίνεται 
ότι δεν συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας από το 1/3 τουλάχιστον των 
εθνικών κοινοβουλίων·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 73
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2δ. ζητεί από το Συμβούλιο να διευκρινίσει εάν η διαδικασία πρόωρου συναγερμού από 
τα εθνικά κοινοβούλια θα εφαρμοστεί, όπως το αφήνει να γίνει κατανοητό η 
σύνταξη, αποκλειστικά στα προβλήματα επικουρικότητας και όχι στα ζητήματα 
αναλογικότητας, τα οποία ωστόσο είναι εξόχως πολιτικά και αυτό παρά τον τίτλο 
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του "πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας"·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 74
Τίτλος πριν την παράγραφο 3

Περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη σαφήνεια για τους πολίτες γυναίκες και άνδρες

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 75
Παράγραφος 3 Εισαγωγή

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των πολιτών γυναικών και ανδρών θα 
ενισχυθούν λόγω των ακόλουθων βελτιώσεων:

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 76
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο ωστόσο θα 
διευκρινίσει κατά πόσο ο εν λόγω Χάρτης είναι, όπως το σύνολο του δικαίου της 
Ένωσης, ανώτερο των εθνικών νόμων συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών 
διατάξεων και ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν από αιώνων και 
προστατεύονται από τη νομολογία του φυσικού δικαίου στην Ιρλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο και από τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων στα κράτη γραπτού 
συντάγματος, και κατά συνέπεια εάν το Δικαστήριο έχει ως αποστολή να κρίνει ότι 
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υπερέχουν οι διατάξεις του Χάρτη σε περίπτωση σύγκρουσης των κανόνων·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 77
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει τη νομική εμβέλεια του άρθρου 2 ("δικαίωμα στη ζωή") αφής στιγμής 
σχετικά οι ηθικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές προσεγγίσεις διαφέρουν πάρα πολύ 
από το ένα κράτος στο άλλο· να αναφέρει εάν απόκειται στα κράτη μέλη, 
κυριαρχικά και σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, ή πάλι στο Δικαστήριο, ενιαία για 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει για το ζήτημα της στιγμής έναρξης της 
ζωής - σύλληψη ή γέννηση - ή ακόμη αυτήν των ηθικών προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες μπορεί ενδεχομένως να τεθεί τέλος σε αυτήν με ευθανασία·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 78
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να 
διευκρινίσει με ποιό τρόπο το Δικαστήριο θα εκτιμήσει τον όρο των "κοινών 
συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών" που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
στα άτομα όπου, ακριβώς, διαφέρουν τα δίκαια των κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 79
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να αναφέρει 
τί σημαίνει συγκεκριμένα για το Δικαστήριο ότι θα πρέπει να ερμηνεύσει αυτόν τον 
Χάρτη "λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εξηγήσεις" που περιέχονται σ'αυτόν, 
υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι "εξηγήσεις" δεν έχουν δεσμευτική νομική ισχύ, ότι 
είναι συνοπτικές και ότι συντάχθηκαν στο παρασκήνιο και εγκρίθηκαν από το 
Προεδρείο της Συνέλευσης χωρίς πραγματική συζήτηση·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 80
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το ίδιο ισχύει όσον αφορά το 
"εθνικό περιθώριο αξιολόγησης" που αφήνεται στα κράτη, που περιορίζουν επίσης 
τα δικαιώματα που διακηρύχθηκαν από το Χάρτη, όπως αποφάσισε το Δικαστήριο 
σε απόφαση που εκδόθηκε από την ολομέλεια στις 27 Ιουνίου 2006 (C-540-03, 
Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου)·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 81
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο θα διευκρινίσει 
ωστόσο την εμβέλεια των άρθρων 1 ("ανθρώπινη αξιοπρέπεια") και 3 ("δικαίωμα 
στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα") αναφέροντας εάν οι διατάξεις αυτές 
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δημιουργούν νομική βάση για δικαστική ενέργεια που στοχεύει στην αναγνώριση 
ενός γενικού δικαιώματος στην έκτρωση, ενός δικαιώματος στην υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία ή την ευθανασία·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 82
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να 
διευκρινίσει εάν η ενσωμάτωση από το Χάρτη δικαιωμάτων τα οποία ήταν έως 
τώρα εθνικά όπως η απαγόρευση της θανατικής ποινής (άρθρο 2) ή το δικαίωμα 
της απεργίας (άρθρο 28) συνιστά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την Ένωση ή 
πάλι η αναφορά τους είναι καθαρά δηλωτική και δεν έχει νομικά δεσμευτική ισχύ·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 83
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να 
διευκρινίσει εάν η ενσωμάτωση από το Χάρτη δικαιωμάτων τα οποία ήταν έως 
τώρα εθνικά όπως η απαγόρευση της θανατικής ποινής (άρθρο 2) ή το δικαίωμα 
της απεργίας (άρθρο 28) συνιστά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την Ένωση ή 
πάλι η αναφορά τους είναι καθαρά δηλωτική και χωρίς νομική εμβέλεια·

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 84
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· λαμβανομένης υπόψη της 
σημαντικής έκτασης των αρμοδιοτήτων που χορηγούνται σε αποκλειστική ή όχι 
βάση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και της υπεροχής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Χάρτη, το Συμβούλιο παρακαλείται να 
αναφέρει ακριβώς τον κατάλογο των εθνικών αρμοδιοτήτων στις οποίες δεν θα 
εφαρμόζεται ο Χάρτης·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 85
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να 
διευκρινίσει την εμβέλεια του άρθρου 5β που ορίζει ότι η Ένωση καταπολεμά κάθε 
διάκριση που βασίζεται ιδίως στην "θρησκεία ή τις πεποιθήσεις", όταν το εθνικό
καθεστώς, το οποίο η Ένωση πρέπει να σέβεται, προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς 
για μια θρησκεία - η αγγλικανική εκκλησία στη Μεγάλη Βρετανία π.χ. - ή ευρύτερα 
όταν παρουσιάζει αντιλήψεις που η Ένωση θα κρίνει ως "συνιστώσες διάκριση" 
για λόγο που είναι αδύνατον να προβλεφθεί σήμερα·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 86
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να αναφέρει 
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εάν, στο άρθρο 10 του Χάρτη ("η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας του ή των 
πεποιθήσεών του ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά..."), η έκφραση 
"δημόσια" σημαίνει επίσης "στη δημόσια υπηρεσία"·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 87
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο καλείται να αναφέρει 
εάν τα άρθρα 1α της Συνθήκης, 21 και 22 του Χάρτη στοχεύουν ειδικά άρθρα των 
"μειονοτήτων", ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν γι' αυτές ή πάλιν απλά μια 
έκκληση στο σεβασμό των δικαιωμάτων που κατέχουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι πολίτες: από την επιλεγόμενη ερμηνεία εξαρτάται 
η ακυρότητα ή όχι σημαντικών εθνικών συνταγματικών διατάξεων·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 88
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα· το Συμβούλιο παρακαλείται να άρει 
την αντίφαση μεταξύ του άρθρου 53 του Χάρτη και του γεγονότος ότι αυτός είναι 
δυνατόν να καταστεί πρότυπο αναφοράς του Δικαστηρίου και ότι η ερμηνεία του 
τελευταίου θα είναι αμετάκλητη και απρόσβλητη, ακόμη και εάν προσβάλλει 
"αναγνωρισμένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες (...) από τα 
συντάγματα των κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 89
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση της δεσμευτικότητας και της εναγωγιμότητας του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος παράλληλα με τα κλασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα περιλαμβάνει και κοινωνικά δικαιώματα, σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις 
του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
αυτά τα πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 90
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθίσταται νομικά δεσμευτικός 
καταγράφοντας με τρόπο σύγχρονο το σύνολο των αστικών, πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, παρέχει νομική ασφάλεια στους 
πολίτες της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου 
και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται 
στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα·

Or. el

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 91
Παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) η αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα, με παράλληλο σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 92
Παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
(διαγραφή) θα υποβάλλει την Ένωση στην ίδια εξωτερική εξέταση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των πολιτών της όπως ισχύει και με τα κράτη μέλη· η προσχώρηση 
αυτή θα πρέπει ωστόσο να υπόκειται σε επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την 
ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών που καθιερώνονται δυνάμει της Σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 93
Παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) η Ένωση πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η οποία - δρώντας συμπληρωματικά προς το Χάρτη - (διαγραφή) που 
θα υποβάλλει την Ένωση στην ίδια εξωτερική εξέταση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των πολιτών της όπως ισχύει και με τα κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 94
Παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) η Ένωση πρόκειται να ζητήσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γεγονός που θα υποβάλλει την Ένωση στην ίδια 
εξωτερική εξέταση του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών της όπως ισχύει και 
με τα κράτη μέλη··

Or. en
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 95
Παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

γ) οι νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και  των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων (διαγραφή) της κοινωνίας των πολιτών στις 
συζητήσεις της Ένωσης· θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και 
ο διάλογος με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις μη θρησκευτικού 
χαρακτήρα οργανώσεις·

Or. de

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 96
Παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

γ) οι νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις της 
Ένωσης· θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και ο διάλογος με 
τις εκκλησίες,  τις θρησκευτικές κοινότητες και τις μη θρησκευτικού χαρακτήρα 
οργανώσεις·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 97
Παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

γ) οι νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών γυναικών και ανδρών,
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις 
της Ένωσης· θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και ο διάλογος 
με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις μη θρησκευτικού χαρακτήρα 
οργανώσεις

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 98
Παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) η καθιέρωση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ θα δώσει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις σε θέματα στα οποία θεωρούν ότι 
μια νομική πράξη της Ένωσης "απαιτείται για λόγους εφαρμογής των Συνθηκών"· το 
Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει ποιά υποχρέωση έχει η Επιτροπή έναντι μιας 
προτάσεως που έγινε από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στα άρθρα 8Β της ΣΕΕ και 21 της ΜΣΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 99
Παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) η καθιέρωση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ θα δώσει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις σε θέματα στα οποία θεωρούν ότι 
μια νομική πράξη της Ένωσης "απαιτείται για λόγους εφαρμογής των Συνθηκών"· το 
Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει εάν μια πρόταση νομοθετικής πράξεως που 
προέρχεται από ένα ή πλείονα εθνικά κοινοβούλια που αντιπροσωπεύουν δεκάδες 
εκατομμύρια πολίτες είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραδεκτή στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας των πολιτών ή πάλιν εάν αυτοί πρέπει να στερηθούν κάθε 
δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 100
Παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) η καθιέρωση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των πολιτών γυναικών και ανδρών της 
ΕΕ θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις σε θέματα στα 
οποία θεωρούν ότι μια νομική πράξη της Ένωσης (διαγραφή των εισαγωγικών) 
απαιτείται για λόγους εφαρμογής των Συνθηκών (διαγραφή των εισαγωγικών)·

Or. de
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Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 101
Παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

ε) αυξάνεται η δικαστική προστασία των πολιτών, καθώς το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επεκτείνει τις αρμοδιότητές του σε θέματα ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης καθώς και σε πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οργανισμών της Ένωσης, ενώ 
παράλληλα προβλέπονται μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στις διαδικασίες 
του από φυσικά και νομικά πρόσωπα·

Or. el

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 102
Παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

ε) οι πολίτες θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 103
Τίτλος πριν την παράγραφο 4 (νέος)

Κωδικοποίηση των αξιών και στόχων και χορήγηση αρμοδιοτήτων

Or. en

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 104
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη ορίζει με σαφέστερο και πιο ορατό τρόπο τις 
αξίες, που είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη, πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένη η 
Ένωση, καθώς και τους στόχους της Ένωσης και τις αρχές που διέπουν τη δράση της 
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(διαγραφή):

(α) (διαγράφεται)

(μετατίθεται στην παράγραφο 4α νέα)

(β) σχετικά με την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 
το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους 
διακρίσεων και την προώθηση της (διαγραφή) αειφόρου ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος και της διατήρησης των κοινωφελών υπηρεσιών· η 
οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή επαναβεβαιώνονται ως στόχος της 
Ένωσης·

(γ) (διαγράφεται)

(μετατίθεται στην παράγραφο 4α νέα)

(δ) η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει στους πολίτες την 
προσδοκία ότι θα δεχθούν στήριξη από όλα τα μέρη της Ένωσης σε περίπτωση 
τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής·

(ε)   (διαγράφεται)

(μετατίθεται στην παράγραφο 4α νέα)

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 105
Παράγραφος 4, στοιχείο α)

α) οριοθετούνται καλύτερα οι αρμοδιότητες της Ένωσης απέναντι στα κράτη μέλη, 
βάσει της αρχής ότι όλες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται στην Ένωση με τις 
Συνθήκες, παραμένουν στα κράτη μέλη· το Συμβούλιο καλείται να διευκρινίσει 
αυτόν τον κανόνα αφής στιγμής ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
είναι ελαστικός, ιδίως λόγω του γεγονότος της τελεολογικής ερμηνείας των 
συνθηκών από το Δικαστήριο και του γεγονότος της απουσίας κάθε δικαιώματος 
αρνησικυρίας των κρατών προκειμένου να αρνηθούν κείμενα που υπερβαίνουν τις 
αρμοδιότητες που έχουν ρητώς χορηγηθεί στην Ένωση·

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 106
Παράγραφος 4, στοιχείο α)

α) οριοθετούνται καλύτερα οι αρμοδιότητες της Ένωσης απέναντι στα κράτη μέλη, 
βάσει της αρχής ότι όλες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται στην Ένωση με τις 
Συνθήκες, παραμένουν στα κράτη μέλη· το Συμβούλιο θα πρέπει να προσκομίσει μια 
νομική διευκρίνιση όσον αφορά την επιλογή του όρου "χορήγηση" αρμοδιοτήτων 
μάλλον παρά "μεταβίβαση", λόγω του ότι ο πρώτος αναφέρεται σε μια αμετάκλητη 
μεταβίβαση και μη ελέγξιμη, ο δεύτερος, αντιθέτως, εγγύτερος της ιδέας της 
εντολής αναφέρεται σε μια μεταβίβαση ανακλητή και ελέγξιμη·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 107
Παράγραφος 4, στοιχείο β)

β) υπάρχει καλύτερη εστίαση στις πολιτικές οι οποίες ωφελούν ορατά τους πολίτες: 
υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· νέες διατάξεις ενισχύουν την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της διατήρησης των κοινωφελών 
υπηρεσιών· η οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή επαναβεβαιώνονται ως 
στόχος της Ένωσης· προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη των περισσοτέρων 
από αυτούς τους στόχους, που εξαρτώνται από την μεγέθυνση και ευημερία των 
οικονομιών μας, το Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει εάν και με ποιό τρόπο 
προτίθεται να θέσει τέρμα στη συναλλαγματική πολιτική ενός πολύ ακριβού ευρώ 
και στην υπερτίμηση του ευρώ που βάζει φραγμό τόσο στις αυξήσεις των μισθών 
όσο και στην επιστροφή ενός υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης· θα διευκρινίσει 
γενικότερα ως προς τα συγκριτικά επίπεδα μεγέθυνσης και ανεργίας μεταξύ της 
ζώνης ευρώ και της ζώνης μη ευρώ, εάν εκτιμά ότι μέχρι σήμερα πέτυχε η 
οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση, και ότι κατά συνέπεια, εάν προτίθεται να 
αφήσει την Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει την ορθόδοξη νομισματική της 
διαχείριση που επικεντρώνεται στη συγκράτηση του πληθωρισμού και της οποίας ο 
ενιαίος χαρακτήρα αγνοεί τις διαφορετικές εθνικές συγκυρίες οξύνοντας τις 
ανισορροπίες· θα αναφέρει εξάλλου εάν και με ποιό τρόπο η Ένωση επιτρέπει στον 
εαυτό της να ασκεί μια εμπορική πολιτική αντιποίνων έναντι του νομισματικού 
ντάμπιγκ·



AM\702096EL.doc 39/83 PE400.320v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 108
Παράγραφος 4, στοιχείο β)

β) υπάρχει καλύτερη εστίαση στις πολιτικές οι οποίες ωφελούν ορατά τους πολίτες
γυναίκες και άνδρες: υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με την 
προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· νέες διατάξεις ενισχύουν την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της 
διατήρησης των κοινωφελών υπηρεσιών· η οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική 
συνοχή επαναβεβαιώνονται ως στόχος της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 109
Παράγραφος 4, στοιχείο β)

β) υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές οι οποίες ωφελούν ορατά τους πολίτες: 
υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· νέες διατάξεις ενισχύουν την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της διατήρησης των κοινωφελών 
υπηρεσιών· η οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή επαναβεβαιώνονται ως 
στόχος της Ένωσης·

Or. es
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Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 110
Παράγραφος 4, στοιχείο β)

β) υπάρχει καλύτερη εστίαση στις πολιτικές οι οποίες ωφελούν ορατά τους πολίτες: 
υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· νέες διατάξεις ενισχύουν την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της διατήρησης των κοινωφελών 
υπηρεσιών· η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή επαναβεβαιώνονται ως 
στόχος της Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 111
Παράγραφος 4, στοιχείο γ)

γ) θα τερματισθεί η σύγχυση μεταξύ "Ευρωπαϊκής Κοινότητας" και "Ευρωπαϊκής 
Ένωσης", δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ενιαία νομική οντότητα και 
δομή· η "Ευρωπαϊκή Κοινότητα" εξαφανίζεται προκειμένου να αποκαλείται πλέον 
"Ένωση" στις δύο Συνθήκες που τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
(ΣΕΕ και ΣΛΕ), το Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει εάν πρόκειται για την ίδια 
"Ένωση" στη μια και στην άλλη Συνθήκη και σε καταφατική περίπτωση, να 
διευκρινίσει γιατί διατήρησε δύο διακριτές συνθήκες ενώ το περιεχόμενό τους 
τροποποιήθηκε προκειμένου στην πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί η 
συγχώνευση που προβλέπεται από την απορριφθείσα συνταγματική συνθήκη και 
στην οποία αντιστοιχούν στο πνεύμα και στο γράμμα (Μέρος Ι: αρχές και ΙΙΙ: 
όροι)·

Or. fr

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 112
Παράγραφος 4, στοιχείο γ)

γ) θα τερματισθεί η ταυτοποίηση "Ευρωπαϊκής Κοινότητας" και "Ευρωπαϊκής Ένωσης", 
δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ενιαία νομική οντότητα και δομή·



AM\702096EL.doc 41/83 PE400.320v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 113
Παράγραφος 4, στοιχείο γ)

γ) θα τερματισθεί η διάκριση μεταξύ "Ευρωπαϊκής Κοινότητας" και "Ευρωπαϊκής 
Ένωσης", δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ενιαία νομική οντότητα και 
δομή·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 114
Παράγραφος 4, στοιχείο δα) (νέα)

δα) η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής, σε περίπτωση κατά την οποία ένα 
κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, αυξάνει το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών και αποτελεί βήμα προόδου στην αμυντική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 115
Παράγραφος 4, στοιχείο δ) 

δ) η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει στους πολίτες την 
προσδοκία ότι θα δεχθούν στήριξη από όλα τα μέρη της Ένωσης σε περίπτωση 
τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής· το Συμβούλιο 
καλείται να διευκρινίσει εάν η εφαρμογή από την ένωση αυτού του όρου 
αλληλεγγύης με την κινητοποίηση "όλων των μέσων που διαθέτει" 
συμπεριλαμβανομένων "στρατιωτικών μέσων που της διατίθενται από τα κράτη 
μέλη" θα συνδυαστεί με την ΚΕΠΠΑ και με τις απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία της ολοκληρωμένης 
Ευρωατλαντικής Άμυνας, που είχε προβλεφθεί στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας το 1953·
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Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 116
Παράγραφος 4, στοιχείο δ) 

δ) η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει στους πολίτες γυναίκες 
και άνδρες την προσδοκία ότι θα δεχθούν στήριξη από όλα τα μέρη της Ένωσης σε 
περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής·

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 117
Παράγραφος 4, στοιχείο ε)

ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία τα 
κράτη μέλη εμπιστεύονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες που θεωρούν ότι 
ασκούνται καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών (διαγράφεται και οι 4 παύλες 
διαγράφονται επίσης)·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 118
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία τα 
κράτη μέλη εμπιστεύονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες που θεωρούν ότι 
ασκούνται καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών, προβλέποντας παράλληλα, προς 
αποφυγή οποιωνδήποτε αμφιβολιών επαρκείς διασφαλίσεις ότι η Ένωση δεν θα 
εξελιχθεί σε ένα συγκεντρωτικό πανίσχυρο "υπερκράτος" παρά τη δημιουργία μιας 
ενιαίας κεντρικής οντότητας με νομική προσωπικότητα, παρά την στα πράγματα 
συγχώνευση των συνθηκών και των πυλώνων αρμοδιοτήτων, της απεριόριστης 
δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου που θα είναι ανώτερη σε σχέση με τα εθνικά 
συνταγματικά δικαστήρια, της υπερεθνικοποίησης των διαδικασιών απόφασης, 
των νέων μαζικών μεταβιβάσεων θεμελιωδών αρμοδιοτήτων προς την Ένωση 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της απόλυτης υπεροχής 
του ευρωπαϊκού δικαίου, και επί των εθνικών συνταγμάτων, το οποίο αφορά 
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σχεδόν τα πάντα και αποφασίζεται με ειδική πλειοψηφία:

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 119
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης (διαγραφή), 
προβλέποντας παράλληλα, (διαγραφή) επαρκείς διασφαλίσεις ότι η Ένωση δεν θα 
εξελιχθεί σε ένα συγκεντρωτικό πανίσχυρο "υπερκράτος":

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 120
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία τα 
κράτη μέλη εμπιστεύονται ειδικές αρμοδιότητες που θεωρούν ότι ασκούνται 
καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών (διαγραφή):

Or. de

Τροπολογία: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Τροπολογία 121
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία τα 
κράτη μέλη εμπιστεύονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες που θεωρούν ότι 
ασκούνται καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών (διαγραφή):

Or. it
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Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 122
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε9 επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία τα 
κράτη μέλη εμπιστεύονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες που θεωρούν ότι 
ασκούνται καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών, προβλέποντας παράλληλα 
(διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 123
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών "που είναι 
συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση", καθώς και οι 
"ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας"· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει για 
εάν η "εθνική ταυτότητα" την οποία η Ένωση δηλώνει ότι σέβεται περιλαμβάνει ή 
δεν περιλαμβάνει το σεβασμό της "εθνικής κυριαρχίας" των κρατών μελών από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 124
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών "που είναι 
συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση", καθώς και οι 
"ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας"· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν 
"η τοπική και περιφερειακή αυτονομία" που αναφέρεται στο πλαίσιο των 
"θεμελιωδών δομών" των κρατών μελών, και την οποία η Ένωση πρέπει να 
σεβαστεί, σημαίνει ότι αυτή δέχεται να υπαχθεί στη δικαιοδοσία των εθνικών 
συνταγματικών δικαστηρίων της οποίας είναι εγγυητές ή εάν πλέον τα κράτη δεν 
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είναι οι μόνοι συνομιλητές της Ένωσης και ότι σφετερίζεται αυτή το δικαίωμα να 
καθιερώνει άμεσες και μόνιμες σχέσεις με τις τοπικές και περιφερειακές εξουσίες·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 125
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών "που είναι 
συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση", καθώς και οι 
"ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας"· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν 
η διατήρηση της "δημόσιας τάξης" και της "εθνικής ασφάλειας" από τα κράτη 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας εκτός των κοινοτικών διαδικασιών 
αφ' ης στιγμής η άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των κρατών σ' αυτό το 
θέμα δεν μπορεί να είναι παρά συλλογική από το ένα τέταρτο των κρατών 
τουλάχιστον, λόγω του γεγονότος της κατάργησης της διάταξης που επιτρέπει την 
ατομική πρωτοβουλία στο άρθρο 67-2 της ΣΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 126
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών "που είναι 
συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση", καθώς και οι 
"ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας"· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν 
η νέα σύνταξη του παλαιού άρθρου 64-2 της ΣΕΕ που θεσπίζει μηχανισμό 
προστασίας που αποφασίζεται συλλογικά, σημαίνει την κατάργηση της ρήτρας 
προστασίας εθνικής χρήσης που θεσπίζεται με τη Σύμβαση του Σένγκεν που 
επέτρεπε σε ένα κράτος μέλος να επαναφέρει μονομερώς και προσωρινά τους 
ελέγχους του στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση σοβαρής απειλής· θα αναφέρει 
τον ή τους λόγους για τους οποίους αυτή η ρήτρα προστασίας του Σένγκεν 
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καταργήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 127
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών "που είναι 
συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση", καθώς και οι 
"ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας"· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν 
"οι ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους", που η Ένωση πρέπει να σεβαστεί, ιδίως 
"η δημόσια τάξη", δεν μπορούν ωστόσο να προσεγγισθούν από την Ένωση εξ 
ονόματος μιας θεμελιώδους αρχής του κοινοτικού δικαίου, όπως το αποφάσισε το 
Δικαστήριο π.χ. στις 9 Δεκεμβρίου 1997 (Επιτροπή κατά Γαλλίας υπόθεση C-
265/95) στην υπόθεση την αποκαλούμενη "πόλεμος της φράουλας", όπου, 
προκειμένου να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα, κήρυξε εαυτό ωστόσο αρμόδιο
κρίνοντας ότι διακυβευόταν η ελευθερία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ενώ το 
ζήτημα ενέπιπτε στον τομέα της διοικητικής αστυνομίας, δηλαδή στη δημόσια 
τάξη·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 128
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), πρώτη παύλα

- η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή (διαγραφή των εισαγωγικών) η εθνική ταυτότητα 
των κρατών μελών που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική 
τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση 
(διαγραφή των εισαγωγικών) καθώς και οι (διαγραφή των εισαγωγικών) ουσιώδεις 
λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της 
εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της 
εθνικής ασφάλειας (διαγραφή των εισαγωγικών)·

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 129
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), δεύτερη παύλα

- οι αρχές των μεταβιβαζόμενων εξουσιών (βάσει της οποίας οι μοναδικές 
αρμοδιότητες της Ένωσης είναι εκείνες που της μεταβιβάζονται από τα κράτη μέλη), 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει εάν ο όρος "μεταβίβαση" πρέπει να νοηθεί σύμφωνα με τη 
γραμματική σημασία, δηλαδή ως μια μεταβίβαση που ενέχει ένα οριστικό 
χαρακτήρα ή αντιθέτως ως συνώνυμο της "ανάθεσης" που συνεπάγεται τη 
διατήρηση από τα κράτη ενός ελέγχου, εξ ονόματος των πολιτών, όσον αφορά τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες, χρήση η οποία γίνεται σχετικά και η ενδεχόμενη 
επιστροφή τους στην εθνική σφαίρα εν ονόματι μάλιστα της επικουρικότητας, εάν 
η εμπειρία αποδεικνύει ότι η Ένωση μπορεί να είναι, στον εξεταζόμενο τομέα, 
πλέον αποτελεσματική από τα κράτη·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 130
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), δεύτερη παύλα

- οι αρχές των μεταβιβαζόμενων εξουσιών (βάσει της οποίας οι μοναδικές 
αρμοδιότητες της Ένωσης είναι εκείνες που της μεταβιβάζονται από τα κράτη μέλη), 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει γιατί οι "αποκλειστικές" αρμοδιότητες που "χορηγούνται" στην 
Ένωση δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 131
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), δεύτερη παύλα

- οι αρχές των μεταβιβαζόμενων εξουσιών (βάσει της οποίας οι μοναδικές 
αρμοδιότητες της Ένωσης είναι εκείνες που της μεταβιβάζονται από τα κράτη μέλη), 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει την εμβέλεια της αρχής της αναλογικότητας και να αναφέρει με ποιόν 
τρόπο η εφαρμογή της ελέγχεται δημοκρατικά, αφ' ης στιγμής τα εθνικά 
κοινοβούλια, παρά τον τίτλο του πρωτοκόλλου "σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας", δεν συμμετέχουν σ' αυτό·
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Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 132
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), δεύτερη παύλα

- οι αρχές των μεταβιβαζόμενων εξουσιών (βάσει της οποίας οι μοναδικές 
αρμοδιότητες της Ένωσης είναι εκείνες που της μεταβιβάζονται από τα κράτη μέλη), 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει εάν ο ορισμός της αρχής της επικουρικότητας που περιλαμβάνεται 
σιωπηρώς, αντί να πραγματοποιηθεί ρητά, που αποτελεί το ουσιώδες κριτήριο της 
δημοκρατίας· η ενδεχομένως ανώτερη αποτελεσματικότητα της Ένωσης σε σχέση 
με τα κράτη εξαρτάται πράγματι από την ποιότητα του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκείται στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 
την ίδια ασκούμενη αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 133
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), δεύτερη παύλα

- οι αρχές της περιορισμένης μεμονωμένης εξουσιοδότησης (κατά την οποία η 
Ένωση δραστηριοποιείται μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν 
μεταβιβαστεί από τα κράτη μέλη), της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 134
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τρίτη παύλα

- η συμμετοχή των ίδιων των κρατών μελών στο σύστημα λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και η συμφωνία τους για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό· το Συμβούλιο 
καλείται να διευκρινίσει εάν η έκφραση "συμμετοχή των κρατών μελών (...) στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων" στοχεύει στο νομοθετικό ρόλο του εν λόγω 
Συμβουλίου, το οποίο πλαισιώνεται αυστηρά από την καθοριστική δράση της 
Επιτροπής η οποία κατέχει το μονοπώλιο της πρωτοβουλίας, καθορίζει ελεύθερα 
το υλικό πλαίσιο της άσκησης της κανονιστικής δραστηριότητας καθώς και τη 
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νομική βάση, κατά συνέπεια τη διαδικασία της κοινοτικής απόφασης, επιβάλλει 
τόσο ευκολότερα τις "προτάσεις" της, που τα κράτη δεν μπορούν να τις 
τροποποιήσουν παρά μόνο με ομοφωνία και προβαίνει σε χρήση της τεχνικής του 
"splitting" σε περίπτωση αντιθέσεως, κατέχει την εξουσία εκτέλεσης των πράξεων 
του Συμβουλίου καθορίζοντας η ίδια αυτό το οποίο είναι "αναγκαίο" (αντίθετα από 
την αρχή της επικουρικότητας), καθώς και την εξουσία εποπτείας ιδίως στο δίκαιο 
του ανταγωνισμού με άμεση χρηματική κύρωση ή παραπομπή στο Δικαστήριο·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 135
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τρίτη παύλα

- η συμμετοχή των ίδιων των κρατών μελών στο σύστημα λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και η συμφωνία τους για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό· το Συμβούλιο 
καλείται να διευκρινίσει εάν η έκφραση "συμμετοχή των κρατών μελών (...) στην 
αποδοχή κάθε τροποποίησης" της "διαδικασίας λήψεως αποφάσεων" σημαίνει ότι 
τα τελευταία, των οποίων η εξουσία ελέγχου της επικουρικότητας είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη, είναι δυνατόν ενδεχομένως να αντιτεθούν σε ό,τι αυτά θα έκριναν ως 
παραβίαση, από το Δικαστήριο, αυτού το οποίο τους απομένει ως αρμοδιότητα -
π.χ. την εντατική χρήση του άρθρου 308 της ΣΕΚ - ή τις διασταλτικές ερμηνείες 
του Δικαστηρίου, που έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του τρόπου λήψεως 
αποφάσεων σε ένα συγκεκριμένο τομέα·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 136
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τρίτη παύλα

- η διατήρηση της αρμοδιότητας των κρατών μελών, να αποφασίζουν για τυχόν 
τροποποιήσεις της συμβατικά καθορισμένης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών της· 

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 137
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τέταρτη παύλα

- η αναγνώριση του δικαιώματος των κρατών μελών που το επιθυμούν να 
αποχωρήσουν από την Ένωση· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν το 
δικαίωμα αποχώρησης, που είναι τυπικό στα ομοσπονδιακά συντάγματα αλλά το 
οποίο δεν τυγχάνει άμεσης εφαρμογής, είναι δυνατόν να καταστεί άκυρο εάν κατα 
τη διάρκεια των δύο ελάχιστων ετών διαπραγματεύσεων που θα ακολουθούσαν την 
αίτηση αποχώρησης, η αιτούσα κυβέρνηση άλλαζε·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 138
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τέταρτη παύλα

- η αναγνώριση του δικαιώματος των κρατών μελών που το επιθυμούν να 
αποχωρήσουν από την Ένωση· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν αυτό 
το δικαίωμα αποχώρησης από την Ένωση συνεπάγεται την αποχώρηση από το 
ευρώ· σε καταφατική περίπτωση, παρακαλείται να αναφέρει ποιά είναι η 
παράλληλη διαδικασία για την αποχώρηση από το ευρώ και εάν παραμένουν σε 
ισχύ ή όχι οι προηγούμενες δηλώσεις των κρατών για τον "αμετάκλητο" 
χαρακτήρα του καθορισμού των ισοτιμιών, κατά τη δημιουργία του ενιαίου 
νομίσματος·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 139
Παράγραφος 4, στοιχείο ε), τέταρτη παύλα

- η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ενός κράτους μέλους κατόπιν ιδίας επιθυμίας 
να αποχωρήσει από την Ένωση·

Or. de
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 140
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. χαιρετίζει το γεγονός ότι καθορίζονται σαφέστερα στη Συνθήκη η οργάνωση και 
δομή της Ένωσης, ιδίως οι σχέσεις της προς τα κράτη μέλη:

(α) θα τερματιστεί η σύγχυση μεταξύ "Ευρωπαϊκής Κοινότητας" και 
"Ευρωπαϊκής Ένωσης", δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ενιαία 
νομική προσωπικότητα και δομή· 

(τροποποιημένη παράγραφος 4(γ))

(β) οριοθετούνται καλύτερα οι αρμοδιότητες της Ένωσης απέναντι στα κράτη μέλη 
βάσει της αρχής ότι η Ένωση διαθέτει μόνο τις αρμοδιότητες, τις οποίες της έχουν 
διαβιβάσει ρητά τα κράτη μέλη, και ότι όλες οι αρμοδιότητες, οι οποίες δεν 
μεταβιβάζονται από τη Συνθήκη στην Ένωση παραμένουν στα κράτη μέλη (αρχή 
της περιορισμένης μεμονωμένης εξουσιοδότησης)·

(τροποποιημένη παράγραφος 4(α)

(γ) ενισχύεται ο ειδικός χαρακτήρας της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης και 
παράλληλα μεριμνούν επαρκείς διασφαλίσεις ώστε η Ένωση να μην μπορεί να γίνει 
ένα συγκεντρωτικό πανίσχυρο "υπερκράτος":

- η δραστηριότητα της Ένωσης περιορίζεται σε όλους τους τομείς, για τους 
οποίους δεν είναι η Ένωση αποκλειστικά αρμόδια, από την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

- η Ένωση υποχρεούται να προασπίζει αυτά που εκφράζει η "εθνική ταυτότητα 
των κρατών μελών, στις θεμελιώδεις της πολιτικές και συνταγματικές δομές 
συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης" καθώς και 
τις "θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους" ιδίως την "προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας", της "διατήρησης της δημόσιας τάξης" και της "προστασίας της 
εθνικής ασφάλειας"·

- τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο σύστημα λήψης αποφάσεων της Ένωσης και 
αποφασίζουν για κάθε τροποποίηση στις Συνθήκες·

- αναγνωρίζεται το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να αποχωρεί από την Ένωση 
κατόπιν επιθυμίας του·

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 141
Παράγραφος 5, στοιχείο α)

α) θα αυξηθούν σημαντικά οι τομείς στους οποίους οι κυβερνήσεις εντός του 
Συμβουλίου αποφασίζουν με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, κάτι που θα 
επιτρέψει στην Ένωση των 27 κρατών μελών να λειτουργεί σε περισσότερους τομείς 
χωρίς εμπλοκή από βέτο· το Συμβούλιο παρακαλείται να δημοσιεύσει το ταχύτερο 
μελέτη που περιλαμβάνει προσομοιώσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης της ειδικής πλειοψηφίας 
προκειμένου στα κράτη μέλη, ιδίως στις εθνικές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις που 
καλούνται να επικυρώσουν τη Συνθήκη, καθένα να έχει ενημερωθεί ορθά όσον 
αφορά το επίπεδο κατωτάτου ορίου των μειοψηφιών σε σχέση με τις σταθμισμένες 
ισχύουσες ψηφοφορίες, του αντίστοιχου βάρους κάθε κράτους σε μια προσομοίωση 
με 27 κράτη καθώς και με 30 (συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας, της 
Μακεδονίας και της Τουρκίας), και όσον αφορά την έγκριση προτάσεων της 
Επιτροπής· 

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 142
Παράγραφος 5, στοιχείο α)

α) θα αυξηθούν (διαγραφή) οι τομείς στους οποίους οι κυβερνήσεις εντός του 
Συμβουλίου αποφασίζουν με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, κάτι που θα 
επιτρέψει στην Ένωση των 27 κρατών μελών να λειτουργεί σε περισσότερους τομείς 
χωρίς εμπλοκή από βέτο·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 143
Παράγραφος 5, στοιχείο β)

β) ένα σύστημα ψηφοφορίας με "διπλή πλειοψηφία" θα διευκολύνει την επίτευξη 
αποφάσεων στο Συμβούλιο· ζητείται από το Συμβούλιο να διευκρινίσει, όσον αφορά 
το δεύτερο κριτήριο της διπλής πλειοψηφίας, αυτό το οποίο πρέπει να νοηθεί με 
τον όρο "ο πληθυσμός της Ένωσης" στον ενικό αριθμό, που περιγράφει έναν 
πληθυσμό που εξετάζεται συνολικά, χωρίς διάκριση σε συνάρτηση με τους λαούς, 
ενώ ο υφιστάμενος ευρύς ορισμός που ορίζει το σύνολο των κατοίκων ενός κράτους 
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- υπήκοοι και μόνιμοι αλλοδαποί, είναι συγχρόνως ασαφής, αμφισβητήσιμος και 
κυμαινόμενος από το ένα κράτος στο άλλο·

Or. fr

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 144
Παράγραφος 5, στοιχείο β)

β) ένα απλοποιημένο σύστημα ψηφοφορίας με "διπλή πλειοψηφία" (55% των κρατών 
μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης) θα διευκολύνει 
την επίτευξη αποφάσεων στο Συμβούλιο όταν εφαρμοστεί το 2014·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 145
Παράγραφος 5, στοιχείο γ)

γ) η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί 
από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, κάτι που θα 
δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και την συνέχεια 
των συνεδριάσεών του· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει τη διαδικασία 
επίλυσης ενδεχομένων συγκρούσεων μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και αφενός του Προέδρου της Επιτροπής με τον οποίο θα πρέπει να 
προετοιμάσει τις εργασίες του Συμβουλίου, αφετέρου του "Ύπατου Εκπροσώπου" 
για την εξωτερική πολιτική και αντιπροέδρου της Επιτροπής ο οποίος, όπως αυτός, 
διασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης για τα θέματα που 
εμπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ και ο οποίος διευθύνει αυτήν την πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 146
Παράγραφος 5, στοιχείο γ)

γ) η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί 
από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, κάτι που θα 
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δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και την συνέχεια 
των συνεδριάσεών του· ζητείται από το Συμβούλιο να αναφέρει με ποιό τρόπο 
προτίθεται να διασφαλίσει το πολιτικό συμφέρον την πολιτική νομιμότητα και 
πολιτική ορατότητα αυτού του μελλοντικού προέδρου αφ' ης στιγμής αυτός "δεν 
μπορεί να ασκεί εθνική εντολή", δεν θα είναι κατά συνέπεια αρχηγός κυβερνήσεως, 
ούτε κατά συνέπεια άμεσα υπεύθυνος έναντι ενός λαού και με ποιό τρόπο 
προτίθεται κατ' αυτόν τον τρόπο να αποφύγει ότι δεν θα είναι ένας απλός ομόλογος 
του Προέδρου της Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 147
Παράγραφος 5, στοιχείο γ)

γ) η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί 
από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, κάτι που θα 
δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και την συνέχεια 
των συνεδριάσεών του· ζητείται από το Συμβούλιο να διευκρινίσει εάν η 
απαγόρευση "κάθε εθνικής" εντολής εκτείνεται ενδεχομένως σε κάθε "ευρωπαϊκή 
εντολή" όπως προβλέπεται στην αρχική σύνταξη που διεγράφη κατόπιν την 
παραμονή της περάτωσης της συνέλευσης και εάν, σε αρνητική περίπτωση, οι 
Πρόεδροι της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είναι δυνατόν να 
είναι ένα και μοναδικό άτομο·

Or. fr

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 148
Παράγραφος 5, στοιχείο γ)

γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταστεί ένα καθ' όλα πλήρες όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία (διαγραφή) θα 
αντικατασταθεί από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, 
κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και τη 
συνέχεια των εργασιών του·

Or. en
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 149
Παράγραφος 5, στοιχείο γ)

γ) η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί 
από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, κάτι που θα 
δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και την συνέχεια 
των συνεδριάσεών του καθώς και στην εφαρμογή των αποφάσεων και των 
πολιτικών του·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 150
Παράγραφος 5, στοιχείο δ)

δ) ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα μειωθεί, αρχίζοντας από το 2014, στα 2/3 του 
αριθμού των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή το 
Σώμα, ενώ το σύστημα της περιτροπής θα εξασφαλίζει την ίση συμμετοχή όλων των 
κρατών μελών· το Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει με ποιό τρόπο τα κράτη 
μέλη θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα διατηρούν στενές σχέσεις ακριβώς 
ταυτόσημες με την Επιτροπή ενώ ορισμένα δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 151
Παράγραφος 5, στοιχείο δ)

δ) ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα μειωθεί, αρχίζοντας από το 2014, στα 2/3 του 
αριθμού των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ικανότητα δράσης της 
Επιτροπής και επίσης να καταστεί σαφέστερο ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι 
εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού συμφέροντος και όχι των κρατών προέλευσής τους, 
ενώ το σύστημα της περιτροπής θα διασφαλίζει περαιτέρω την ίση συμμετοχή όλων 
των κρατών μελών·

Or. de
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Τροπολογία: Bronisław Geremek

Τροπολογία 152
Παράγραφος 5, στοιχείο δ)

δ) ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα μειωθεί, αρχίζοντας από το 2014, στα 2/3 του 
αριθμού των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή το 
Σώμα, ενώ το σύστημα της περιτροπής θα εξασφαλίζει την ίση συμμετοχή όλων των 
κρατών μελών· αυτό θα αναβάθμιζε κατ' αυτόν τον τρόπο το ρόλο του Σώματος ως 
τόπο που διαμορφώνεται το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον·

Or. fr

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 153
Παράγραφος 5, στοιχείο ε), εισαγωγική πρόταση

ε) θα υπάρχει (διαγραφή) ενίσχυση της προβολής της Ένωσης και της δυνατότητάς της 
να δρα ως παγκόσμιος παράγοντας:

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 154
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  πρώτη παύλα

- ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης και ο Επίτροπος 
Εξωτερικών Σχέσεων - δύο θέσεις οι οποίες προκαλούσαν αλληλοκάλυψη και 
σύγχυση - θα συγχωνευτούν σε μια θέση με τη δημιουργία ενός Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπρόσωπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική 
Ασφάλειας, ο  οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και θα 
είναι σε θέση να ομιλεί για λογαριασμό της Ένωσης για τα θέματα εκείνα στα οποία η 
Ένωση έχει κοινή θέση, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει ενώπιον 
ποίου οργάνου αυτός ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος, πώς θα 
διασφαλίσει "τη συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης" της Ένωσης σε 
περίπτωση μη συμφωνίας με το Συμβούλιο Υπουργών και/ή με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή/και με την Επιτροπή στους κόλπους της οποίας θα 
ασκεί ποσοτικά το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων του για τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις (περιβάλλον, διάστημα, ενέργεια, εμπορική πολιτική, 
μετανάστευση και κυκλοφορία των προσώπων) και ποιός, εξ αυτού ή του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση της 
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Ένωσης προς τα έξω·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 155
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  πρώτη παύλα

- ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης και ο Επίτροπος 
Εξωτερικών Σχέσεων - δύο θέσεις οι οποίες προκαλούσαν αλληλοκάλυψη και 
σύγχυση - θα συγχωνευτούν σε μια θέση με τη δημιουργία ενός Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπρόσωπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική 
Ασφάλειας, ο  οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και θα 
είναι σε θέση να ομιλεί για λογαριασμό της Ένωσης για τα θέματα εκείνα στα οποία η 
Ένωση έχει κοινή θέση, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης· το Συμβούλιο παρακαλείται να αναφέρει εάν, με τη 
σχεδιαζόμενη ενιαία εξωτερική πολιτική και τη χορήγηση της νομικής 
προσωπικότητας η οποία καθιστά την Ένωση έναν πλήρη διεθνή φορέα, 
προτίθεται να ακολουθήσει αυτά που υποστήριξε η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Α5-0480/2003) σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών διεκδικώντας μια έδρα μόνιμου μέλους για 
την Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει 
αναγκαία στην κατάργηση των μονίμων εδρών της Γαλλίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 156
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  πρώτη παύλα

- ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την (διαγραφή) κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας και ο Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων - δύο θέσεις οι οποίες προκαλούσαν 
αλληλοκάλυψη και σύγχυση - θα συγχωνευτούν σε μια θέση με τη δημιουργία 
(διαγραφή) ενός Ύπατου Εκπρόσωπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την 
Πολιτική Ασφάλειας, ο  οποίος θα είναι τόσο αντιπρόεδρος της Επιτροπής όσο και 
θα προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (διαγραφή) εξασφαλίζοντας 
έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην εξωτερική δράση της Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 157
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων που απαρτίζεται από 
δημόσιους λειτουργούς των θεσμικών οργάνων και των εθνικών διπλωματιών, υπό 
την ευθύνη του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπρόσωπου, θα εξασφαλίσει τη συνοχή της 
εκτέλεσης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
αναφέρει εάν προβλέπεται να επιβάλλει κυρώσεις ή αντιθέτως να νομιμοποιήσει τη 
χρήση του τίτλου του "Πρέσβεως", τον οποίο έχουν σφετεριστεί εις βάρος των 
εθνικών διπλωματών και είναι ευρέως διαδεδομένος στους κόλπους των 100 
περίπου "αντιπροσωπειών" τις οποίες διαθέτει η Επιτροπή σε όλο τον κόσμο·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 158
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων που απαρτίζεται από 
δημόσιους λειτουργούς των θεσμικών οργάνων και των εθνικών διπλωματιών, υπό 
την ευθύνη του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπρόσωπου, θα εξασφαλίσει τη συνοχή της 
εκτέλεσης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
αναφέρει εάν αυτή η διπλωματική υπηρεσία, η οποία θα αριθμούσε περίπου 7.000 
υπαλλήλους προκειμένου να εκκινήσει και η οποία θα τεθεί υπεράνω των 
διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών, προβλέπεται να δώσει στις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες ένα απλό συμπληρωματικό ρόλο·

Or. fr

Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 159
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων η οποία είναι δυνατόν να 
συσταθεί από το Συμβούλιο μόνο με τη συναίνεση της Επιτροπής και κατόπιν 
ακροάσεως του Κοινοβουλίου, η οποία θα διευθύνεται από τον αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής και Ύπατο Εκπρόσωπο και η οποία πρέπει να καταστήσει δυνατή μια 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της εξωτερικής 
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πολιτικής της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 160
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων που απαρτίζεται από 
δημόσιους λειτουργούς των θεσμικών οργάνων και των εθνικών διπλωματιών, υπό 
την ευθύνη του (διαγραφή) Ύπατου Εκπρόσωπου, εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας θα εξασφαλίσει τη συνοχή και κατά την εκτέλεση της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 161
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων που απαρτίζεται από 
δημόσιους λειτουργούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου και των εθνικών 
διπλωματιών, υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπρόσωπου, θα 
εξασφαλίσει τη συνοχή της εκτέλεσης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 162
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  δεύτερη παύλα

- η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που απαρτίζεται από 
δημόσιους λειτουργούς των θεσμικών οργάνων και των εθνικών διπλωματιών, υπό 
την ευθύνη του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπρόσωπου, θα εξασφαλίσει τη συνοχή της 
εκτέλεσης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Or. el
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 163
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  τρίτη παύλα

- η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον τομέα της πολιτικής 
ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής θα ενισχυθεί με εξασφάλιση της απαραίτητης 
ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών 
μελών σε τέτοια ζητήματα· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει εάν, 
λαμβανομένων υπόψη των νέων διατάξεων σχετικά με την "κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας", η άμυνα παραμένει εθνική ή όχι, πράγμα το οποίο το 
κείμενο δεν το αναφέρει ρητά και το οποίο έχει ωστόσο σημαντικές επιπτώσεις π.χ. 
στο ζήτημα της πυρηνικής άμυνας, που είναι αποφασιστικής σημασίας κατά την 
ώρα της διάδοσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 164
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  τρίτη παύλα

- η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον τομέα της πολιτικής 
ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής θα ενισχυθεί με εξασφάλιση της απαραίτητης 
ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών 
μελών σε τέτοια ζητήματα· το Συμβούλιο θα αναφέρει με ποιό τρόπο η πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας η οποία έχει ψηφιστεί με ομοφωνία μπορεί να αποτελέσει 
"αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής και κοινής ασφάλειας", η οποία 
όλο και περισσότερο αποφασίζεται με ειδική πλειοψηφία·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 165
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  τρίτη παύλα

- η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον τομέα της πολιτικής 
ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής θα ενισχυθεί με εξασφάλιση της απαραίτητης 
ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών 
μελών σε τέτοια ζητήματα· το Συμβούλιο αναφέρει με ποιό τρόπο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκήσει το κοινοβουλευτικό έλεγχο που του έχει 
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ανατεθεί, όσον αφορά αυτήν την πολιτική που είναι θεμελιωδώς εθνική και
μεταβλητής γεωμετρίας, ενώ το κείμενο παραμένει σιωπηλό όσον αφορά το ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων και η κοινοβουλευτική συνέλευση της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό εξαφάνιση·

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 166
Παράγραφος 5, στοιχείο ε),  τρίτη παύλα

- η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον τομέα της πολιτικής 
ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής θα ενισχυθεί, ιδίως με την ενσωμάτωση μιας 
ρήτρας αλληλεγγύης η οποία προβλέπει ότι ένα κράτος είναι θύμα στρατιωτικής 
επίθεσης στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να του προσφέρουν 
βοήθεια και υποστήριξη με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό υπό την επιφύλαξη του ειδικού 
χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 167
Παράγραφος 5, στοιχείο στ)

στ) η διάκριση μεταξύ νομοθετικών και εκτελεστικών μηχανισμών θα διευκρινιστεί και ο 
νέος ορισμός των μεταβιβαζόμενων πράξεων θα καταστήσει δυνατό να απλουστευθεί 
και να εξορθολογιστεί η νομοθεσία της Ένωσης· το Συμβούλιο παρακαλείται να 
διευκρινίσει του "όρους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής", καθόσον δεν προβλέπεται για τα 
κράτη το "δικαίωμα ανάκλησης" για έλεγχο των εκτελεστικών μέτρων, που το 
Συμβούλιο θα πρέπει να "αιτιολογήσει δεόντως" τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που επιθυμεί να διατηρήσει, και που κυρίως οι κανόνες "επιτροπολογίας" θα 
αποφασίζονται πλέον κατά πλειοψηφία με συναπόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με πιθανό αποτέλεσμα την εξασθένιση του ελέγχου των εκτελεστικών 
μέτρων από τα κράτη· 

Or. fr
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 168
Παράγραφος 5, στοιχείο στ)

στ) δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 169
Παράγραφος 5, στοιχείο ζ)

ζ) εγκαταλείπεται η δομή των πυλώνων, κάτι που επιτρέπει την ενότητα δράσης στους 
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, με απλουστευμένους μηχανισμούς 
και όργανα, αν και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας συνεπάγεται ιδιαίτερες διαδικασίες σε αυτούς τους τομείς· το 
Συμβούλιο αναφέρει εάν αυτή η συγχώνευση των πυλώνων και η ενοποίηση των 
διαδικασιών λήψεως αποφάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα να επεκτείνουν 
αυτομάτως τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου στο σύνολο των θεμάτων που 
καλύπτονται από τη Συνθήκη συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, διατηρούν 
ωστόσο σταθερές εξαιρέσεις - ιδίως δημόσια τάξη, εσωτερική ασφάλεια - που το 
Δικαστήριο τις κρίνει ανώτερες από την επικουρικότητα, δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να εμπέσουν στη δικαιοδοσία του·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 170
Παράγραφος 5, στοιχείο ζ)

ζ) εγκαταλείπεται η δομή των πυλώνων, κάτι που καθιστά δυνατή τη δράση στους 
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, με ενιαίους απλουστευμένους 
μηχανισμούς και όργανα, αν και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής 
και της πολιτικής ασφάλειας συνεπάγεται ιδιαίτερες διαδικασίες σε αυτούς τους 
τομείς·

Or. de
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Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 171
Παράγραφος 5, στοιχείο ζ)

ζ) εγκαταλείπεται η δομή των πυλώνων, κάτι που επιτρέπει την ενότητα δράσης στους 
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, με απλουστευμένους μηχανισμούς 
και όργανα, αν και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας συνεπάγεται ιδιαίτερες διαδικασίες σε αυτούς τους τομείς·

Or. es

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 172
Παράγραφος 5, στοιχείο η)

η) η δράση στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα έχει πιο 
φιλόδοξους στόχους και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δεν θα 
χρησιμοποιεί πλέον ξεχωριστούς διακυβερνητικούς μηχανισμούς και διαδικασίες και 
θα υπόκειται σε δικαστική εξέταση, κάτι το οποίο υπόσχεται απτή πρόοδο όσον 
αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και μετανάστευσης· το Συμβούλιο 
παρακαλείται να αναφέρει εάν η κοινοτικοποίηση του "χώρου ελευθερίας 
ασφάλειας και δικαιοσύνης", που συγκεντρώνει τις πολιτικές που συνδέονται στενά 
με τα θεμέλια της από κοινού ζωής κάθε ευρωπαϊκού λαού και προϋποθέτει κατά 
συνέπεια υψηλό βαθμό ελέγχου για κάθε εθνική δημοκρατία, θα απαγορεύσει  κάθε 
συνεργασία μεταβλητής γεωμετρίας και γεωγραφίας εκτός των συνθηκών, όπως 
αυτή αναπτύσσεται με επιτυχία τα τελευταία έτη, ιδίως με το σύστημα διασύνδεσης 
των ποινικών μητρώων μεταξύ τεσσάρων κρατών από το 2004, η Συνθήκη του 
Prüm που αποκαλείται "Schengen plus" της 27ης Μαΐου 2005 μεταξύ επτά 
κρατών για την ανταλλαγή γενετικών δεδομένων, δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
ταξινομήσεων, καταπολέμησης της τρομοκρατίας και παράνομης μετανάστευσης, 
ή πάλι την περιοδική συγκέντρωση από το 2003 των Υπουργών Εσωτερικών του 
"G6" προκειμένου να διευκολυνθούν οι αποφάσεις μεταξύ των κρατών που έχουν 
παρόμοιες προσεγγίσεις αυτών των ζητημάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 173
Παράγραφος 5, στοιχείο η)

η) η δράση στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (διαγραφή) θα έχει 
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πιο φιλόδοξους στόχους και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δεν θα 
χρησιμοποιεί πλέον ξεχωριστούς διακυβερνητικούς μηχανισμούς και διαδικασίες και 
θα υπόκειται σε δικαστική εξέταση, κάτι το οποίο υπόσχεται απτή πρόοδο όσον 
αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 174
Παράγραφος 5, στοιχείο θ)

θ) οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, 
της ενέργειας, του διαστήματος, του τουρισμού, του αθλητισμού, της δημόσιας υγείας 
και της προστασίας των πολιτών καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο· το Συμβούλιο θα 
διευκρινίσει εν προκειμένω εάν οι "κατανεμημένες αρμοδιότητες" που είναι αυτές 
στις οποίες τα κράτη μπορούν να παρέμβουν υπό τον όρο ότι η Ένωση το δέχεται, 
καλύπτουν άλλους τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2Γ, και 
γενικότερα ότι "δεν εμπίπτει στους τομείς που προβλέπονται στα άρθρα 2Β και 
2Ε", πράγμα το οποίο περιλαμβάνει π.χ. τις οικονομικές πολιτικές και την πολιτική 
απασχόλησης καθώς και την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας 
που εμφανίζονται επίσης με ειδικούς όρους, ως "κατανεμημένες αρμοδιότητες"·

Or. fr

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 175
Παράγραφος 5, στοιχείο θ)

θ) επεκτείνονται ή καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της 
Ένωσης σε τομείς όπως η αλλαγής του κλίματος, η ενέργεια, το διάστημα, ο 
τουρισμός, ο αθλητισμός, η διανοητική ιδιοκτησία, η δημόσια υγεία, η διοικητική 
συνεργασία και η πολιτική προστασία (διαγραφή)·

Or. el
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Τροπολογία: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 176
Παράγραφος 5, στοιχείο θ)

θ) οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, 
των δικαιωμάτων των παιδιών, της ενέργειας, του διαστήματος, του τουρισμού, του 
αθλητισμού, της δημόσιας υγείας και της προστασίας των πολιτών καθορίζονται με 
σαφέστερο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 177
Παράγραφος 5, στοιχείο ι)

ι) σε ορισμένους άλλους τομείς θα γίνει δυνατό να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερες 
μέθοδοι λήψης αποφάσεων, αμέσως μόλις υπάρξει η σχετική πολιτική βούληση· το 
Συμβούλιο αναφέρει εάν μεταξύ των υπαρχόντων πολυαρίθμων μέσων στη 
Συνθήκη προκειμένου να επεκταθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαφεύγοντας από κανονικές διαδικασίες αναθεώρησης και η πανηγυρική κύρωση 
από τα εθνικά κοινοβούλια (ιδίως η ρήτρα της "ευελιξίας" του άρθρου 308 και οι 
πολυάριθμες "ρήτρες περάσματα"), υπάρχουν τέτοιες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιστρέψουν αρμοδιότητες στα κράτη όταν αυτό 
φαίνεται αναγκαίο, όπως το ζητούσε η δήλωση του Laeken το Δεκέμβριο του 2001 
για το μέλλον της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 178
Παράγραφος 5, στοιχείο ια)

ια) υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες διευθετήσεις, στις περιπτώσεις όπου δεν 
είναι όλα τα κράτη μέλη πρόθυμα ή ικανά να προχωρήσουν την ίδια στιγμή με την 
εφαρμογή ορισμένων πολιτικών· το Συμβούλιο παρακαλείται να διευκρινίσει, 
αφενός, εάν το άρθρο 10 σχετικά με τις "ενισχυμένες συνεργασίες" ανά ομάδα 
κρατών μελών στις αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ή δεν έχουν πλήρως 
κοινοτικοποιηθεί εφαρμόζεται επίσης στην άμυνα, και, αφετέρου, εάν παρά τον 
αποκλεισμό των "αποκλειστικών αρμοδιοτήτων" από το πεδίο εφαρμογής τους και 
τον προφανώς αποκλειστικό σκοπό τους να "ενισχύσουν τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης",  είναι δυνατόν αυτές οι ενισχυμένες συνεργασίες να επιτρέψουν την 
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καθιέρωση διαφοροποιημένων συνεργασιών, δηλαδή μεταβλητής γεωμετρίας και 
γεωγραφίας·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 179
Παράγραφος 5, στοιχείο ια)

ια) υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες διευθετήσεις, στις περιπτώσεις όπου δεν 
είναι όλα τα κράτη μέλη συγχρόνως πρόθυμα ή ικανά να εφαρμόσουν ορισμένες 
πολιτικές·

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 180
Παράγραφος 5, στοιχείο ια)

ια) υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για προσφυγή σε ευέλικτες διευθετήσεις, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ εννέα ή περισσοτέρων κρατών 
μελών που επιθυμούν να αναπτύξουν πλέον ολοκληρωμένες κοινές πολιτικές σε 
ορισμένους τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 181
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 182
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 183
Παράγραφος 6

6. έχει επίγνωση των διαδεδομένων εκφράσεων λύπης, διότι, ύστερα από τα 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, στάθηκε 
αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

– να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως ένα νέο, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον 
καθορισμό των νομοθετικών μηχανισμών, τα σύμβολα και ενός υπουργού 
εξωτερικών υποθέσεων κατά προτίμηση του Ύπατου Εκπροσώπου·

– να αναβληθεί η εφαρμογή σημαντικών στοιχείων της νέας Συνθήκης, όπως η θέση 
σε ισχύ του νέου συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο (συνοδευόμενη από 
ειδικές διατάξεις για ψηφοφορίες, που είναι γνωστές ως "συμβιβασμός των 
Ιωαννίνων"), και να προστεθούν περιοριστικοί μηχανισμοί όπως τα "έκτακτα φρένα" 
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ορισμένους τομείς αρμοδιοτήτων·

– να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως η 
επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής  για το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ιρλανδία σε θέματα αστυνομικής και ποινικής συνεργασίας, το πρωτόκολλο που 
περιορίζει την επίδραση του Χάρτη στο εγχώριο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Πολωνίας και η επιπλέον κοινοβουλευτική έδρα που αποδόθηκε στην Ιταλία 
κατά παρέκκλιση από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας·

– να τροποποιηθεί η  διατύπωση ορισμένων αποσπασμάτων της Συνθήκης ή των 
δηλώσεων που είναι προσαρτημένες σε αυτήν, προκαλώντας αδικαιολόγητη 
υιοθέτηση αρνητικού ύφους, κάτι που δίνει την εντύπωση δυσπιστίας απέναντι στην 
Ένωση και τα θεσμικά της όργανα και κατά συνέπεια στέλνει λανθασμένο μήνυμα 
στην κοινή γνώμη·

Or. es
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 184
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. υπενθυμίζει την απογοήτευσή του για την απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης 
το 2004 και λυπάται για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έκριναν αναγκαίο, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία μεταξύ τους:

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 185
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. έχει επίγνωση των διαδεδομένων εκφράσεων λύπης, διότι, ύστερα από τα 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και λόγω των 
φόβων που εκφράστηκαν σε άλλα κράτη μέλη στάθηκε αναγκαίο, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 186
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. υπενθυμίζει την απογοήτευσή του για την απόρριψη το 2004 της συνταγματικής 
συνθήκης, και παρατηρεί ότι η ΔΔ έκρινε αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
νέα συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 187
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η συνθήκη περί θεσπίσεως 
συντάγματος για την Ευρώπη δεν έτυχε της γενικής έγκριση και ότι  στάθηκε 
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αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

Or. pl

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 188
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. έχει επίγνωση (διαγραφή) του γεγονότος ότι ύστερα από τα αποτελέσματα των 
δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, στάθηκε αναγκαίο, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί νέα συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 189
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. έχει επίγνωση και συμμερίζεται τις διαδεδομένες εκφράσεις λύπης διότι, ύστερα από 
τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, στάθηκε 
αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 190
Παράγραφος 6, πρώτη παύλα

- να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως ένα νέο, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον 
καθορισμό των νομοθετικών μηχανισμών, τα σύμβολα και ο χαρακτηρισμός του 
Ύπατου Εκπροσώπου ως "Υπουργού Εξωτερικών"· υπενθυμίζεται ωστόσο ότι οι 
ευρωπαϊκές συνθήκες εμπεριέχουν ουσιαστικούς συνταγματικούς κανόνες, ενώ το 
ίδιο το Δικαστήριο χαρακτήρισε τις εν λόγω συνθήκες ως "βασικό συνταγματικό 
χάρτη" (ΔΕΚ, 23 Απριλίου 1986), "Οικολογικό κόμμα, Πράσινοι", υπόθεση 294/83, 
Συλλογή 1339) και ακόμη ως "συνταγματικό χάρτη κοινότητας δικαίου (ΔΕΚ, 14 
Δεκεμβρίου 1991, γνωμοδότηση Ι/91, Συλλογή Ι-6079), και ότι πέραν μιας ή δύο 
καθαρά διακοσμητικών διευθετήσεων του κειμένου, τίποτα δεν διακρίνει 
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ουσιαστικά το συνταγματικό περιεχόμενο της Συνθήκης της Ρώμης το 2004 που 
απορρίφθηκε από αυτήν τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007·

Or. fr

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 191
Παράγραφος 6, πρώτη παύλα

- να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως μια Ένωση θεμελιούμενη στη βούληση των πολιτών της και των κρατών 
μελών, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον καθορισμό 
των νομοθετικών μηχανισμών, η καθιέρωση της σημαίας και του ευρωπαϊκού ύμνου 
στη Συνθήκη και ο χαρακτηρισμός του Ύπατου Εκπροσώπου ως "Υπουργού 
Εξωτερικών"·

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 192
Παράγραφος 6, πρώτη παύλα

- να εγκαταλειφθεί η σαφώς συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά της, όπως ένα νέο, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη 
ορολογία για τον καθορισμό των νομοθετικών μηχανισμών, τα σύμβολα και ο 
χαρακτηρισμός του Ύπατου Εκπροσώπου ως "Υπουργού Εξωτερικών"·

Or. en

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 193
Παράγραφος 6, πρώτη παύλα

- να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως ένα νέο, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον 
καθορισμό των νομοθετικών εργαλείων, τα σύμβολα και ο χαρακτηρισμός του 
Ύπατου Εκπροσώπου ως "Υπουργού Εξωτερικών"·
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Or. el

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 194
Παράγραφος 6, πρώτη παύλα

- να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως ένα νέο, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον 
καθορισμό των νομοθετικών μηχανισμών, τα σύμβολα και ο χαρακτηρισμός του 
Ύπατου Εκπροσώπου ως "Υπουργού Εξωτερικών"· υπενθυμίζεται ωστόσο ότι παρά 
την έλλειψη νομικής βάσης στις συνθήκες, η καθημερινή πρακτική των 
ευρωπαϊκών οργάνων καθώς και των κρατών μελών βλέπει να αναπτύσσεται μια 
και όλο εντονότερη χρήση των συμβόλων της Ένωσης (σημαία και ύμνος ιδίως), 
ότι η ορολογία "νομοθετική πράξη" είναι συνταγματικού χαρακτήρα και ότι 
συμβαίνει οι επίτροποι να καλούνται "υπουργοί" κατά τις μετακινήσεις τους εκτός 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 195
Παράγραφος 6, παύλα 1α (νέα)

- να διαγραφεί το άρθρο 1, στο οποίο επισημαίνεται η διττή νομιμοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπεται από τη βούληση των πολιτών καθώς και τη 
βούληση των κρατών να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον τους·

Or. de

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 196
Παράγραφος 6, δεύτερη παύλα

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 197
Παράγραφος 6, δεύτερη παύλα

- να αναβληθεί η εφαρμογή σημαντικών στοιχείων της νέας Συνθήκης, όπως η θέση σε 
ισχύ του νέου συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο (συνοδευόμενη από ένα νέο 
μηχανισμό βασιζόμενο στον "συμβιβασμό των Ιωαννίνων", που επιτρέπει σε μια 
μικρή μειοψηφία κρατών να αναβάλλουν αποφάσεις) και να προστεθούν 
περιοριστικοί μηχανισμοί όπως τα "έκτακτα φρένα" στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
παραπέμπουν ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 198
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 199
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

- να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως η 
επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής  για το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και ποινικού δικαίου, το πρωτόκολλο 
που περιορίζει την επίδραση του Χάρτη στο εγχώριο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Πολωνίας και η επιπλέον κοινοβουλευτική έδρα που αποδόθηκε στην Ιταλία 
κατά παρέκκλιση από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· πρέπει ωστόσο να 
σχετικοποιηθεί το αποτέλεσμα αυτών των "ρυθμίσεων" υπενθυμίζοντας ότι οι 
διακλαδώσεις του ευρωπαϊκού δικαίου είναι πολλαπλές, ότι αντιπροσωπεύει 
περίπου το 80% των νομοθεσιών που εφαρμόζονται στην Ένωση και ότι υπερέχει 
κατ' απόλυτο τρόπο από κάθε εθνικό κανόνα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
συνταγματικού χαρακτήρα· εξάλλου μια έκθεση της Επιτροπής ευρωπαϊκών 
υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου με ημερομηνία 9 
Οκτωβρίου 2007 προβλέπει, υπό το φως της προδικαστικής πρακτικής, μια 
ορισμένη παράκαμψη των ρυθμίσεων "προαιρετικής συμμετοχής" από το 
Δικαστήριο· 
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Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 200
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

- να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως οι 
διατάξεις των συνθηκών για την επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής  
για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και 
ποινικού δικαίου, το πρωτόκολλο που περιορίζει τη δικαστική δυνατότητα επιβολής 
του χάρτη έναντι του του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, 
και τη νομικά μη δεσμευτική δήλωση για την τελική πράξη της διακυβερνητικής 
διάσκεψης για την επιπλέον κοινοβουλευτική έδρα που αποδόθηκε στην Ιταλία κατά 
παρέκκλιση από κατά τη Συνθήκη δεσμευτική αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας·

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 201
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

- να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως η 
γενική εφαρμογή της "προαιρετικής/υποχρεωτικής" ρύθμισης για το  Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ιρλανδία στο σύνολο του τομέα της συμφωνίας του Σένγκεν και 
στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το πρωτόκολλο που 
αποβλέπει στον περιορισμό της επίδρασης του Χάρτη στο εγχώριο δίκαιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας και η επιπλέον κοινοβουλευτική έδρα που 
αποδόθηκε στην Ιταλία κατά παρέκκλιση από την αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 202
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

- να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως η 
επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής  για το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και ποινικού δικαίου και το 
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πρωτόκολλο που περιορίζει την επίδραση του χάρτη στο εγχώριο δίκαιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Τροπολογία 203
Παράγραφος 6, τρίτη παύλα

- να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για επιμέρους κράτη μέλη, όπως η 
επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής  για το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και ποινικού δικαίου, το πρωτόκολλο 
που περιορίζει την επίδραση του Χάρτη στο εγχώριο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Πολωνίας (διαγραφή)·

Or. it

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 204
Παράγραφος 6, τέταρτη παύλα

- να τροποποιηθεί η  διατύπωση ορισμένων αποσπασμάτων της Συνθήκης ή των 
δηλώσεων που είναι προσαρτημένες σε αυτήν, προκαλώντας αδικαιολόγητη 
υιοθέτηση αρνητικού ύφους, κάτι που δίνει την εντύπωση δυσπιστίας απέναντι στην 
Ένωση και τα θεσμικά της όργανα και κατά συνέπεια στέλνει λανθασμένο μήνυμα 
στην κοινή γνώμη· οι πολίτες των ευρωπαϊκών εθνών είναι κυρίως ανήσυχοι 
ενώπιον της συμφωνίας των κυβερνήσεων στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων 
της Λισαβόνας, προκειμένου καμία από αυτές να μην διοργανώσει δημοψήφισμα 
και αναλάβει κατ' αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο της απόρριψης μια δεύτερη φορά 
του αναμορφωμένου συνταγματικού σχεδίου·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 205
Παράγραφος 6, τέταρτη παύλα

- να τροποποιηθεί η  διατύπωση ορισμένων αποσπασμάτων της Συνθήκης ή των 
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δηλώσεων για την τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης (διαγραφή)  κάτι 
που δίνει την εντύπωση δυσπιστίας των κυβερνήσεων απέναντι στην Ένωση και τα 
θεσμικά της όργανα και με αυτόν τον τρόπο στέλνει λανθασμένο μήνυμα στην κοινή 
γνώμη·

Or. de

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 206
Παράγραφος 6, τέταρτη παύλα

- να τροποποιηθεί η  διατύπωση ορισμένων αποσπασμάτων της Συνθήκης ή των 
δηλώσεων και των πρωτοκόλλων που προσαρτώνται σε αυτήν, προκαλώντας 
αδικαιολόγητη υιοθέτηση αρνητικού ύφους, κάτι που δίνει την εντύπωση δυσπιστίας 
απέναντι στην Ένωση και τα θεσμικά της όργανα και κατά συνέπεια στέλνει 
λανθασμένο μήνυμα στην κοινή γνώμη·

Or. pl

Τροπολογία: Elmar Brok

Τροπολογία 207
Παράγραφος 6, παύλα 4α) (νέα)

- προειδοποιεί ότι κατά την εφαρμογή της Συνθήκης (π.χ. σε σχέση με την 
πλαισίωση σημαντικών θέσεων και την ίδρυση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης) 
το Συμβούλιο να μην αγνοήσει τα δικαιολογημένα συμφέροντα του Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία: Klaus Hänsch

Τροπολογία 208
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. υπενθυμίζει ότι χαιρέτησε και θέλησε τη Συνταγματική Συνθήκη του 2004 ως 
αποτέλεσμα μιας ευρείας δημοκρατικής συναίνεσης και ως ιστορικό βήμα στο 
δρόμο σε μια περισσότερο δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή Ένωση· 
δέχεται ωστόσο αντί αυτής, τη Συνθήκη της Λισαβόνας με την πεποίθηση ότι στην 
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τροποποιημένη πολιτική διάταξη προσφέρει την καλύτερη δυνατή βάση για την 
αναγκαία μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 209
Παράγραφοι 7 και 8

(να αντιμετατεθούν οι παράγραφοι 7 και 8)

Or. en

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 210
Παράγραφοι 7 και 8

(να αντιμετατεθούν οι παράγραφοι 7 και 8)

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 211
Παράγραφοι 7 και 8

(να αντιμετατεθούν οι παράγραφοι 7 και 8)

Or. en

Τροπολογία: Andreas Mölzer

Τροπολογία 212
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη αυτή τότε μόνο θα προσφέρει σταθερό και διαρκές πλαίσιο 
για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης, εάν τεθεί σε όλα τα κράτη μέλη σε 
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δημοψήφισμα και αποκτήσουν κατ' αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Ένωσης άμεση 
συμμετοχή·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 213
Παράγραφος 7(η παράγραφος 7 να γίνει παράγραφος 8)

7. βλέπει στη η Συνθήκη αυτή ένα περαιτέρω αναπόφευκτο βήμα για την Ένωση της 
Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 214
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη αυτή θα προσφέρει σταθερό και διαρκές πλαίσιο για τη 
μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης· υπογραμμίζει επίσης τη βούλησή του, την από το 
νεοεκχωρηθέν σ' αυτό δικαίωμα πρωτοβουλίας για τροποποιήσεις στις Συνθήκες 
απορρέουσα θεσμική ευθύνη να την ασκήσει με επίγνωση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Bronisław Geremek

Τροπολογία 215
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη αυτή θα προσφέρει κατάλληλο πλαίσιο για τη (διαγραφή) 
ανάπτυξη της Ένωσης· προτείνει όπως στο μέλλον συγκαλείται περιοδικά μια 
συνέλευση κάθε 10 έτη, π.χ. στις 25 Μαρτίου, επέτειο ημερομηνία της Ιδρυτικής 
Συνθήκης της Ρώμης, με αποστολή να εξετάζει τη λειτουργία και την εφαρμογή 
των συνθηκών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και καθήκοντα τα 
οποία θα αντιμετωπίζει η ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 216
Παράγραφος 7

(η παράγραφος 7 γίνεται παράγραφος 8.)

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη αυτή θα προσφέρει σταθερό (διαγραφή) πλαίσιο το οποίο 
καθιστά δυνατή τη μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Τροπολογία 217
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη αυτή θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο θέτοντας τις αναγκαίες 
βάσεις για την υλοποίηση νέας προόδου στο μέλλον της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 218
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα προσφέρει σταθερό και διαρκές πλαίσιο 
για την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 219
Παράγραφος 8

8. απορρίπτει τη Συνθήκη και ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα κάνουν το 
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ίδιο, εκτιμώντας ότι παρακάμπτει το "όχι" που εκφράστηκε δημοκρατικά στη 
Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και ότι εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να τεθεί 
παντού σε δημοψήφισμα·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 220
Παράγραφος 8

8. εγκρίνει τη Συνθήκη και ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα είναι σε θέση 
να επιτύχουν την κύρωσή της έως την 1η Ιανουαρίου 2009, με τη συμμετοχή των 
λαών, με την οργάνωση δημοψηφισμάτων, σε αυτό το θεμελιώδες στάδιο της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης·

Or. fr

Τροπολογία: Andreas Mölzer

Τροπολογία 221
Παράγραφος 8

8. εγκρίνει τη Συνθήκη αλλά κατά συνέπεια όχι τον τρόπο της εφαρμογής και ελπίζει 
ότι σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα διενεργηθούν δημοψηφίσματα για αυτό· 

Or. de

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 222
Παράγραφος 8

8. εγκρίνει τη Συνθήκη και ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα είναι σε θέση
να επιτύχουν την κύρωσή της εγκαίρως προκειμένου να καταστεί δυνατόν να τεθεί 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009·

Or. pl
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 223
Παράγραφος 8

(η παράγραφος 8 γίνεται παράγραφος 7)

8. εγκρίνει τη Συνθήκη και ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα την κυρώσουν 
εγκαίρως προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 224
Παράγραφος 8

8. εγκρίνει τη Συνθήκη και ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα την κυρώσουν 
εγκαίρως προκειμένου να καταστεί δυνατόν να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2009·

Or. de

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 225
Παράγραφος 8

8. εγκρίνει τη Συνθήκη και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ότι όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης θα είναι σε θέση να επιτύχουν την κύρωσή της έως την 1η Ιανουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 226
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
δικαίωμα πρωτοβουλίας για μελλοντικές τροποποιήσεις στις συνθήκες και θα 
χρησιμοποιήσει αυτό όταν νέες προκλήσεις το απαιτήσουν για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·
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Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 227
Παράγραφος 9

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια τροποποιητική συνθήκη αναπόφευκτα είναι 
λιγότερο σαφής και ευανάγνωστη από μια κωδικοποιημένη συνθήκη, αλλά αναμένει 
την ταχεία δημοσίευση των ενοποιημένων Συνθηκών, όπως αναθεωρούνται από την 
Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως και γενικότερα των 3.000 περίπου σελίδων του 
ισχύοντος πρωτογενούς δικαίου που προέρχονται από τις 18 συνθήκες και πράξεις 
και έχουν την ίδια νομική ισχύ που θα προσφέρει στους πολίτες ένα σαφέστερο 
βασικό κείμενο της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 228
Παράγραφος 9

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια τροποποιητική συνθήκη αναπόφευκτα είναι 
λιγότερο σαφής και ευανάγνωστη από μια κωδικοποιημένη συνθήκη· απαιτεί γι' αυτό 
το λόγο την ταχεία δημοσίευση των ενοποιημένων Συνθηκών, όπως αναθεωρούνται 
από την Συνθήκη της Λισαβόνας, που θα προσέφερε στους πολίτες ένα σαφέστερο 
βασικό κείμενο της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Κώστας Μποτόπουλος

Τροπολογία 229
Παράγραφος 9

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια τροποποιητική συνθήκη αναπόφευκτα είναι 
λιγότερο σαφής και ευανάγνωστη από μια κωδικοποιημένη συνθήκη και ζητεί την 
πολύ ταχεία δημοσίευση των ενοποιημένων Συνθηκών, όπως αναθεωρούνται από την 
Συνθήκη της Λισαβόνας, που θα προσφέρει στους πολίτες ένα σαφέστερο βασικό 
κείμενο της Ένωσης·



PE400.320v01-00 82/83 AM\702096EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 230
Παράγραφος 9

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια τροποποιητική συνθήκη αναπόφευκτα είναι 
λιγότερο σαφής και ευανάγνωστη από μια κωδικοποιημένη συνθήκη, αλλά αναμένει 
την ταχεία δημοσίευση των ενοποιημένων Συνθηκών, όπως αναθεωρούνται από την 
Συνθήκη της Λισαβόνας, που θα προσφέρει στους πολίτες γυναίκες και άνδρες ένα 
σαφέστερο βασικό κείμενο της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 231
Παράγραφος 10

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες, τόσο 
από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές 
σύμφωνα με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, έτσι ώστε να ενημερωθούν 
σαφώς και αντικειμενικά οι ευρωπαίοι πολίτες για το περιεχόμενο της Συνθήκης· 
αυτή η σαφής και αντικειμενική ενημέρωση προϋποθέτει ειδικότερα όπως οι 
υπέρμαχοι και οι αντιτιθέμενοι στη Συνθήκη μπορέσουν να συζητήσουν με ίσους 
όρους ενώπιον της κοινής γνώμης, δηλαδή με ισότιμους προϋπολογισμούς 
επικοινωνίας και την εγγύηση μιας ισόρροπης έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης, σε 
αντίθεση με ότι συνέβη κατά την εκστρατεία για το δημοψήφισμα το 2005·

Or. fr

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 232
Παράγραφος 10

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες, τόσο 
από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές 
σύμφωνα με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, έτσι ώστε να ενημερωθούν 
σαφώς και αντικειμενικά οι ευρωπαίοι πολίτες γυναίκες και άνδρες για το 
περιεχόμενο της Συνθήκης·
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Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Τροπολογία 233
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. ζητεί εκ νέου να διασφαλιστεί, για λόγους δημοκρατίας, όπως οι τροποποιήσεις που 
περιέχονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας δημοσιευθούν επίσης υπό τη μορφή 
ενοποιημένου κειμένου των Συνθηκών·

Or. en
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