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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 1
 1. francia bekezdés

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződést módosító, 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződésre (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 2
1. francia bekezdés

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződést módosító, 2007. december 13-án aláírt szerződésre (Lisszaboni 
Szerződés),

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 3
2. francia bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 4
3. francia bekezdés

– tekintettel a 2007. december 12-i alapjogi chartára,

Or. de

 Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 5
4. francia bekezdés

Az 5. albekezdés után áthelyezve; 5a. francia bekezdéssé válik

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 6
A. preambulumbekezdés

A. mivel az elmúlt 50 év során a nemzetek közötti békéből létrejött Európai Unió 
fejlődése meghatározó volt abban a tekintetben, hogy a korábban háború sújtotta 
kontinensen létrejött a (törlés) stabilitás, megszilárdult a demokrácia, a szabadság és a 
polgárjogok, a világ legnagyobb egységes, a szociális normákra, a fogyasztóvédelemre 
és a tisztességes versenyre vonatkozóan közös szabályokkal, továbbá gazdasági és 
monetáris unióval rendelkező piacának létrehozása eredményeképpen növekedett a 
prosperitás és a jólét, lehetővé vált a tagállamok együttműködése a nemzeti határokon 
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túllépő kérdésekben, nem utolsósorban a környezetvédelem terén, valamint Európa 
erőteljesebben léphetett fel a globális ügyekben,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 7
A. preambulumbekezdés

A. mivel az elmúlt 50 év során az Európai Unió fejlődése meghatározó volt abban a 
tekintetben, hogy a korábban háború sújtotta kontinensen létrejött a béke és stabilitás 
térsége, megszilárdult a demokrácia, a szabadság és a polgárjogok, a világ legnagyobb 
egységes, a szociális normákra, a fogyasztóvédelemre és a (törlés) szabad versenyre
vonatkozóan közös szabályokkal, továbbá gazdasági és monetáris unióval, valamint 
vámunióval rendelkező piacának létrehozása eredményeképpen növekedett a 
prosperitás, a szolidaritás és a jólét, lehetővé vált a tagállamok együttműködése a 
nemzeti határokon túllépő kérdésekben, nem utolsósorban a környezetvédelem terén, 
valamint Európa erőteljesebben léphetett fel a globális ügyekben,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 8
A. preambulumbekezdés

A. mivel az elmúlt 50 év során az Európai Unió fejlődése meghatározó volt abban a 
tekintetben, hogy a korábban háború sújtotta kontinensen létrejött a béke és stabilitás 
térsége, megszilárdult a demokrácia, a szabadság és a polgárjogok, a világ legnagyobb 
egységes, a szociális normákra, a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre és a 
tisztességes versenyre vonatkozóan közös szabályokkal, továbbá gazdasági és 
monetáris unióval rendelkező piacának létrehozása eredményeképpen növekedett a 
prosperitás és a jólét, lehetővé vált a tagállamok együttműködése a nemzeti határokon 
túllépő kérdésekben, (törlés) valamint Európa erőteljesebben léphetett fel a globális 
ügyekben,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 9
B. preambulumbekezdés

B. mivel széles körben elismerik, hogy a mai európai valóság figyelembevétele mellett, 
különös tekintettel a tagállamok számára, gazdaságuk és társadalmuk 
heterogenitására, az identitástudat felébredésére és a külső fenyegetések hiányára,
meg kell reformálni és erősíteni az Unió struktúráit ezeknek a vívmányoknak a 
megszilárdításához, valamint ahhoz, hogy a hatékony működés érdekében javítsák a 
huszonhét, vagy esetleg több tagállam uniójának kapacitását, hogy az Unió 
szembenézhessen az új kihívásokkal, továbbá hogy nagyobb legyen a demokratikus 
elszámoltathatósága,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 10
B. preambulumbekezdés

B. mivel széles körben elismerik, hogy meg kell reformálni és erősíteni az Unió 
struktúráit ezeknek a vívmányoknak a megszilárdításához, valamint ahhoz, hogy a 
hatékony működés érdekében javítsák a huszonhét, vagy esetleg több tagállam 
uniójának kapacitását – anélkül, hogy központosított, teljhatalmú szuperállammá 
válna –, hogy az Unió szembenézhessen az új kihívásokkal, továbbá hogy nagyobb 
legyen a demokratikus elszámoltathatósága,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 11
B. preambulumbekezdés

B. mivel széles körben elismerik, hogy meg kell reformálni és erősíteni az Unió 
struktúráit ezeknek a vívmányoknak a megszilárdításához, valamint ahhoz, hogy a 
hatékony működés érdekében javítsák a huszonhét, vagy esetleg több tagállam 
uniójának kapacitását, (törlés)

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 12
C. preambulumbekezdés

C. mivel ez az igény volt a forrása azoknak az egymást követő reformoknak, amelyek a 
Maastrichti Szerződés óta – amely a gazdasági és monetáris unió megteremtésével és 
az alapvetően gazdasági közösségből a politikai közösségbe való átmenettel váltást 
jelentett az európai integrációban – megpróbálták rendezni az Unió intézményi 
felépítését, és amelyek eredményeképpen elfogadták a laekeni nyilatkozatot, amely –
egy konvent összehívásával és már nem kizárólag a kormányközi konferenciák alapján 
– a reform más jellegű folyamata előtt nyitotta meg az utat, emlékeztetvén 
mindenekelőtt arra, hogy „a polgárok (...) nem egy európai "szuperállamot" 
várnak, sem pedig mindenbe beleavatkozó európai intézményeket.”,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 13
D. preambulumbekezdés

D. mivel az Uniónak a Szerződés alkotmánnyal való felváltása révén történő 
megreformálására irányuló korábbi erőfeszítést az Európai Parlamentben az európai 
polgárok választott képviselőinek nagy többsége elfogadta1 és a tagállamok 2/3 
részében a parlament ratifikálta (kivéve Spanyolországot és Luxemburgot), két 
tagállam azonban (Franciaország és Hollandia) népszavazás útján elutasította, majd az 
átgondolás időszakát követően, amikor egyértelművé vált, hogy a valamennyi 
tagállam kötelező jóváhagyása nem tartható fenn, ezt a megközelítést elvetették a már 
korábban is meglévő Szerződések módosítása javára, azért, hogy beleillesszék a két 
nép által elutasított Alkotmányszerződés rendelkezéseit,

Or. fr

                                               
1 500 szavazattal, 137 ellenszavazattal és 40 tartózkodással (az Európai Parlament 2005. január 12-i 
állásfoglalása az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről – Corbett/Méndez de Vigo jelentés, HL C 
247 E., 2005.10.6., 88. o.).
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 14
D. preambulumbekezdés

D. mivel az Uniónak a Szerződés alkotmánnyal való felváltása révén történő 
megreformálására irányuló korábbi erőfeszítést az Európai Parlamentben az európai 
nő és férfi polgárok választott képviselőinek nagy többsége elfogadta1 és a tagállamok 
2/3 része ratifikálta két tagállam azonban (Franciaország és Hollandia) népszavazással 
elutasította, majd az átgondolás időszakát követően, amikor egyértelművé vált, hogy a 
valamennyi tagállam kötelező jóváhagyása nem tartható fenn, ezt a megközelítést 
elvetették a már korábban is meglévő Szerződések módosítása javára,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Bronisław Geremek

Módosítás: 15
E. preambulumbekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 16
E. preambulumbekezdés

E. mivel az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetét az egyes nemzeti 
parlamentek két-két képviselőjéből, tizenhat európai parlamenti képviselőből, az 
Európai Bizottság két képviselőjéből és az egyes nemzeti kormányok képviselőiből 
álló konvent dolgozta ki, amely a tervezetet nyilvános tanácskozás során készítette el 
konszenzussal, amelyet a 2004. évi kormányközi konferencia lényegében változatlanul 
hagyott, míg az azt követő Lisszaboni Szerződés, amely elhagyta az alkotmány 
bizonyos nem lényeges, az Unió jelképeire vonatkozó részeit, hagyományos 
kormányközi munkamódszerrel, a zárt ajtók mögött jött létre,

Or. fr
                                               
1 500 szavazattal, 137 ellenszavazattal és 40 tartózkodással (az Európai Parlament 2005. január 12-i 
állásfoglalása az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről – Corbett/Méndez de Vigo jelentés, HL C 
247 E., 2005.10.6., 88. o.).
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Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 17
E. preambulumbekezdés

E. mivel az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetét az egyes nemzeti 
parlamentek két-két képviselőjéből, tizenhat európai parlamenti képviselőből, az 
Európai Bizottság két képviselőjéből és az egyes nemzeti kormányok képviselőiből 
álló konvent dolgozta ki, amely a tervezetet nyilvános tanácskozás során készítette el 
konszenzussal, amelyet a 2004. évi kormányközi konferencia lényegében változatlanul 
hagyott, míg az azt követő Lisszaboni Szerződés, amely elhagyta az alkotmány 
bizonyos jellemzőit, hagyományosabb kormányközi munkamódszerrel, a zárt ajtók 
mögött jött létre, azonban az Európai Parlament három képviselőjének teljes 
részvételével,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 18
E. preambulumbekezdés

E. mivel az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetét az egyes nemzeti 
parlamentek két-két képviselőjéből, tizenhat európai parlamenti képviselőből, az 
Európai Bizottság két képviselőjéből és az egyes nemzeti kormányok képviselőiből 
álló konvent dolgozta ki, amely a tervezetet nyilvános tanácskozás során készítette el 
konszenzussal, amely a 2004. évi kormányközi konferencia munkájának alapjául 
szolgált, míg az azt követő Lisszaboni Szerződés, amely elhagyta az alkotmány 
bizonyos jellemzőit, hagyományos kormányközi munkamódszerrel, a zárt ajtók 
mögött jött létre,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 19
F. preambulumbekezdés

F. mivel a módszerben és a folyamatban bekövetkezett változás – noha az Unió 
intézményi felépítésével kapcsolatban tervezett gyakorlati kiigazítások közül sokat új 
formában tartott meg – azzal járt, hogy mérséklődtek a törekvések és lemondtak az 
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alkotmány több, lényegében esztétikai sajátosságáról, valamint elhalasztották egyes új 
mechanizmusok hatálybalépését, és a különböző tagállamokra vonatkozó különleges 
intézkedéseket beépítették a Szerződésekbe,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 20
G. preambulumbekezdés

G. mivel mindazonáltal a Szerződésnek az Európai Unió minden egyes nemzeti 
kormánya általi elfogadása azt mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai ezt a 
kompromisszumot jövőbeli együttműködésük alapjának tekintik, amely ugyanakkor 
mindegyiküktől megköveteli a legnagyobb fokú politikai elkötelezettséget a 2009. 
január 1-je előtti ratifikálás biztosítására, és Írország kivételével, ahol kötelező a 
népszavazás, valamennyi tagállam szabadon választhat a parlamenti vagy a 
népszavazás között, mely utóbbi a legbiztosabb módja annak, hogy a népeket 
bevonják európai sorsuk alakításába,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 21
G. preambulumbekezdés

G. mivel mindazonáltal a Szerződésnek az Európai Unió minden egyes nemzeti 
kormánya általi elfogadása azt mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai ezt a 
kompromisszumot jövőbeli együttműködésük alapjának tekintik, amely ugyanakkor 
mindegyiküktől megköveteli a legnagyobb fokú politikai elkötelezettséget a 2009. 
január 1-jét megelőző ratifikálás biztosítására,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 22
H. preambulumbekezdés

H. mivel kívánatos, hogy az új Szerződés jóval a 2009. évi európai parlamenti 
választások előtt hatályba lépjen, hogy a polgárok politikai választásukat az Unió új 
intézményi keretének teljes ismeretében tehessék meg, valamint azért is, hogy 
népszavazás hiányában az új intézményi keretre vonatkozóan kifejezhessék 
jóváhagyásukat vagy elutasításukat ,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 23
H. preambulumbekezdés

H. mivel kívánatos, hogy a Lisszaboni Szerződést valamennyi tagállam még 2008 vége 
előtt ratifikálja, hogy a polgárok (törlés) választásukat a 2009-es választások során az 
Unió új intézményi keretének teljes ismeretében tehessék meg,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 24
H. preambulumbekezdés

H. mivel kívánatos, hogy az új Szerződés (törlés) a 2009. évi európai parlamenti 
választások előtt hatályba lépjen, hogy a polgárok politikai választásukat az Unió új 
intézményi keretének teljes ismeretében tehessék meg,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 25
H. preambulumbekezdés

H. mivel szükséges, hogy az új Szerződés jóval a 2009. évi európai parlamenti 
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választások előtt hatályba lépjen, hogy a polgárok politikai választásukat az Unió új 
intézményi keretének teljes ismeretében tehessék meg,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 26
H. preambulumbekezdés

H. mivel kívánatos, hogy az új Szerződés jóval a 2009. évi európai parlamenti 
választások előtt hatályba lépjen, hogy mind a nő, mind pedig a férfi polgárok 
politikai választásukat az Unió új intézményi keretének teljes ismeretében tehessék 
meg,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 27
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas 
előrelépést jelent a létező Szerződésekhez képest, amely (az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek szerepének megerősítése révén) nagyobb mértékű demokratikus 
elszámoltathatóságot teremt az Unióban, kibővíti az európai polgárok jogait az 
Unióval szemben, és előmozdítja az Unió intézményeinek hatékony működését; mivel 
következésképpen nincsen semmilyen ok arra, hogy a polgárok elutasítsák azt, 
amennyiben Írország kivételével egyetlen kormány sem fogja népszavazás útján 
kikérni a véleményüket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Andreas Mölzer

Módosítás: 28
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés, az abban előirányzott 
számos mentesség és a szöveg kaotikus szerkezete miatt nem jelent előrelépést a 
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létező Szerződésekhez képest, valamint megállapítja, hogy az e Szerződésre 
vonatkozó népszavazás elutasítása ellentétes a demokratikus ellenőrzés alapjának 
megerősítésével, és ezért csorbítja az európai polgárok jogait az Unióval szemben 
(törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 29
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés, mivel megerősíti az 
európai demokráciát, fejleszti a parlamentarizmust és következésképpen az európai 
polgárok által adott demokratikus legitimitást, egészében véve hatalmas előrelépést 
jelent a létező Szerződésekhez képest;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 30
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas 
előrelépést jelent a létező Szerződésekhez képest, javítja az Unió intézményeinek 
hatékony működését, amely (az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
szerepének megerősítése révén) nagyobb mértékű demokratikus elszámoltathatóságot 
teremt az Unióban, és kibővíti az európai polgárok jogait az Unióval szemben (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 31
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas 
előrelépést jelent a létező Szerződésekhez képest, mivel (az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek szerepének megerősítése révén) nagyobb mértékű demokratikus 
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elszámoltathatóságot teremt az Unióban, kibővíti az európai nő és férfi polgárok jogait 
az Unióval szemben, és előmozdítja az Unió intézményeinek hatékony működését;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 32
1. bekezdés

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas 
előrelépést jelent a létező Szerződésekhez képest, amely (az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek szerepének megerősítése révén) nagyobb mértékű demokratikus 
elszámoltathatóságot és nagyobb döntéshozatali képességet teremt az Unióban, 
kibővíti az európai polgárok jogait az Unióval szemben, és előmozdítja az Unió 
intézményeinek hatékony működését;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 33
Szöveg sorrendje

A „Nagyobb hatékonyság” címet a „Nagyobb fokú demokratikus elszámoltathatóság” és a 
„Több jog és átláthatóság a polgárok számára” cím elé kell helyezni. 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 34
2. bekezdés Bevezetés

2. üdvözli azt a tényt, hogy nő a demokratikus elszámoltathatóság és a döntéshozatali 
képesség, ami lehetővé teszi a polgároknak, hogy nagyobb mértékben legyenek 
képesek ellenőrizni az Unió fellépéseit, nevezetesen az alábbi előrelépéseknek 
köszönhetően:

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 35
2. bekezdés Bevezetés

2. üdvözli azt a tényt, hogy nő a demokratikus elszámoltathatóság, ami lehetővé teszi 
mind a nő, mind pedig a férfi polgároknak, hogy nagyobb mértékben legyenek 
képesek ellenőrizni az Unió fellépéseit, nevezetesen az alábbi előrelépéseknek 
köszönhetően:

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 36
2. bekezdés a) pont bevezető rész

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 37
2. bekezdés a) pont bevezető rész

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 38
2. bekezdés a) pont bevezető rész

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását olyan szintű parlamenti ellenőrzés előzi 
meg, amely nem létezik más (törlés) nemzetközi rendszerben:

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 39
2. bekezdés, a) pont első francia bekezdés

– néhány kivétellel valamennyi európai jogszabályhoz a (törlés) Tanács (amelyben a 
tagállamokat kormányaik képviselik, melyek demokratikus úton kötelesek 
beszámolni a nemzeti parlamentnek vagy a nő és férfi polgároknak), és az Európai 
Parlament (amelyben a nő és férfi polgárokat közvetlenül megválasztott európai 
parlamenti képviselők képviselik) kettős és egymással egyenértékű jóváhagyása lesz 
szükséges;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 40
2. bekezdés a) pont második francia bekezdés

– megerősödik valamennyi európai uniós jogszabálynak a nemzet parlamentek általi 
előzetes ellenőrzése, mivel a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni 
az európai jogalkotási javaslatokat ahhoz, hogy a tanácsi álláspont elfogadása előtt 
megvitathassák őket minisztereikkel, és jogosultak lesznek arra is, hogy kifogásolják a 
javaslatot, amennyiben úgy érzik, hogy az nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás 
elvét; kéri a Tanácsot, hogy jelölje meg e tekintetben egy európai intézmény azon 
kötelezettségének pontos tartalmát, amely szerint „figyelembe kell venni” egy 
nemzeti parlament „indokolással ellátott véleményét” a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 7. cikkének feltételei mellett;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 41
2. bekezdés a) pont második francia bekezdés

– megerősödik (törlés) a nemzet parlamentek általi előzetes ellenőrzés, mivel a nemzeti 
parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni az európai jogalkotási javaslatokat 
ahhoz, hogy a tanácsi álláspont elfogadása előtt megvitathassák őket minisztereikkel 
(törlés); a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását ellenőrizni tudják majd, 
amennyiben a nemzeti parlamenti többség hozzá tudja segíteni az Unió jogalkotóit a 
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jogalkotási folyamat lezárásához, miközben minden nemzeti parlamentnek 
fellebbezési joga lesz azon uniós rendeletek vagy irányelvek ellen, amelyek 
véleményük szerint nem egyeztethetők össze a szubszidiaritás elvével;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 42
2. bekezdés a) pont második francia bekezdés

– megerősödik valamennyi európai uniós jogszabálynak a nemzet parlamentek általi 
előzetes ellenőrzése, mivel a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni 
az európai jogalkotási javaslatokat ahhoz, hogy a tanácsi álláspont elfogadása előtt 
megvitathassák őket minisztereikkel, és jogosultak lesznek arra is, hogy kérjék egy 
javaslat felülvizsgálatát, amennyiben úgy érzik, hogy az nem tartja tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 43
2. bekezdés b) pont

b) a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján az Európai Parlament 
választja minősített többséggel, és „figyelembe véve az európai parlamenti 
választásokat”; kérik a Tanácsot annak pontosítására, hogy az államok és/vagy a 
Parlament politikai többségének ilyetén összehangolása összeegyeztethető-e, és ha 
igen, akkor hogyan, azzal a 9D. cikkben kimondott elvvel, mely szerint a „Bizottság 
előmozdítja az Unió általános érdekét”;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 44
2. bekezdés b) pont

b) a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján az Európai Parlament 



PE400.320v01-00 16/80 AM\702096HU.doc

Külső fordítás

HU

választja figyelembe véve az európai parlamenti választásokat;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 45
2. bekezdés c) pont

c) a főképviselő elszámoltatható lesz mind az Európai Tanács és a Bizottság elnöke 
(akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő kinevezéséhez), valamint – a Bizottság 
tagjaként – az Európai Parlament előtt; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, e 
főképviselő politikailag kinek tartozik majd felelősséggel, a Bizottság kollektív 
felelősségének esetén kívül, mivel sem a Bizottság elnöke, sem pedig a miniszterek 
tanácsa nem mozdíthatja el pozíciójából;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 46
2. bekezdés c) pont

c) a főképviselő elszámoltatható lesz mind az Európai Tanács és a Bizottság elnöke 
(akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő kinevezéséhez), valamint – a Bizottság 
tagjaként – az Európai Parlament előtt; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, hogyan 
lesz biztosítva a szintézis a Bizottság külkapcsolatai és a Tanács külpolitikája között, 
és jelölje meg, hogy a Bizottság vagy az Európai Tanács részéről ki adja majd meg 
az Unió külpolitikájának a fő lendületet;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 47
2. bekezdés c) pont

c) a főképviselő elszámoltatható lesz mind az Európai Tanács és a Bizottság elnöke 
(akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő kinevezéséhez), valamint – a Bizottság 
tagjaként – az Európai Parlament előtt; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, ki látja el 
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majd az Unió külképviseletét, amikor a 25. cikk szerint a KKBP képviseletét az 
Európai Tanács elnöke látja el, „a főképviselő hatásköreinek sérelme nélkül”, és 
jelölje meg, hogyan fog rendeződni a külpolitikai választásokban felmerülő, a 
Bizottságnak „az Unió általános érdekét” védő feltételezett álláspontja és a 
Tanácsnak a tagállamokat képviselő álláspontja között fennálló konfliktus;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 48
2. bekezdés c) pont

c) a főképviselőt mind az Európai Tanács, mind pedig a Bizottság elnöke jelöli ki,
(törlés) – a Bizottság tagjaként – az Európai Parlament jóváhagyásával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 49
2. bekezdés c) pont

c) a főképviselő elszámoltatható lesz mind az Európai Tanács és a Bizottság elnöke 
(akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő kinevezéséhez), valamint – a Bizottság 
tagjaként – az Európai Parlament előtt; a Bizottság valamennyi más tagjához 
hasonlóan a Parlament előtt jóváhagyó szavazásnak kell alávetnie magát;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 50
2. bekezdés c) pont

c) az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője elszámoltatható lesz mind az Európai 
Tanács és a Bizottság elnöke (akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő 
kinevezéséhez), valamint – a Bizottság tagjaként – az Európai Parlament előtt;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 51
2. bekezdés c) pont

c) az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője elszámoltatható lesz mind az Európai 
Tanács és a Bizottság elnöke (akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő 
kinevezéséhez), valamint – a Bizottság tagjaként – az Európai Parlament előtt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 52
2. bekezdés d) pont

d) az új költségvetési eljárás az Európai Unió összes kiadásának mind a Tanács, mind az 
Európai Parlament általi jóváhagyását megköveteli majd, így gyakorlatilag az Európai 
Unió valamennyi kiadása teljes demokratikus ellenőrzés alá kerül; kérik a Tanácsot, 
hogy e tekintetben tegye egyértelművé állásfoglalását az európai adó létrehozásával 
kapcsolatban, amely természetesen az Európai Parlament által alapvetően a 
közkiadások terén meghozott határozatokból következne;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 53
2. bekezdés d) pont

d) az új költségvetési eljárás az Európai Unió összes kiadásának mind a Tanács, mind az 
Európai Parlament általi jóváhagyását megköveteli majd (törlés);

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 54
2. bekezdés d) pont

d) egy új, egyszerűbb és demokratikusabb költségvetési eljárás jön létre, egyetlen 
olvasattal: a kötelező és nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetést eltörölik, 
ami biztosítja a Parlament és a Tanács közötti teljes egyenlőséget a teljes éves 
költségvetés elfogadása tekintetében, míg a Parlamentnek jóváhagyási joga van a 
kötelező többéves pénzügyi keretet illetően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 55
2. bekezdés d) pont

d) a kötelező és a nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetést eltörlik, és így az 
Európai Parlament teljes értékű együttdöntési jogot kap az Unió valamennyi 
kiadására vonatkozóan;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 56
2. bekezdés d) pont

d) az új költségvetési eljárás az Európai Unió összes kiadásának mind a Tanács, mind az 
Európai Parlament általi jóváhagyását megköveteli majd, így (törlés) az Európai Unió 
valamennyi kiadása teljes demokratikus ellenőrzés alá kerül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 57
2. bekezdés d) pont

d) az új költségvetési eljárás az Európai Unió összes kiadásának mind a Tanács, mind az 
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Európai Parlament általi jóváhagyását megköveteli majd, így gyakorlatilag az Európai 
Unió valamennyi kiadása teljesen demokratikus határozat alá kerül;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 58
2. bekezdés e) pont

e) az átruházott jogalkotási hatáskörök Bizottság általi gyakorlásának demokratikus 
ellenőrzését az Európai Parlament és a Tanács által ellátott felügyelet új rendszere 
biztosítja, ami lehetővé teszi, hogy bármelyikük visszahívja a Bizottságnak az 
átruházott jogalkotással kapcsolatos azon határozatait, amelyekkel nem értenek egyet, 
és feljogosítja őket arra, hogy visszavonják a hatáskör-átruházást; ugyanakkor kérik a 
Tanácsot, hogy jelölje meg azokat a követelményeket, amelyekkel 
megkülönböztethetőek a lényeges elemektől azok, amelyeket a 249B. cikk „a jogi 
aktus nem lényeges elemeinek” nevez, azért, hogy elkerülhető legyen a jogalkotási 
hatáskör rejtett, hozzájárulás nélküli átadása;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 59
2. bekezdés e) pont

e) a Bizottságra átruházott jogalkotás demokratikus ellenőrzését a felügyelet új 
rendszere erősíti meg, melynek értelmében az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszahívhatja a Bizottság határozatait, (törlés) vagy visszavonhatja a hatáskör-
átruházást;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 60
2. bekezdés e) pont

e) a Bizottság jogalkotási hatásköreinek (törlés) demokratikus ellenőrzését az Európai 
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Parlament és a Tanács által ellátott felügyelet új rendszere biztosítja, ami lehetővé 
teszi, hogy bármelyikük kifogásolja a Bizottságnak az átruházott jogalkotással 
kapcsolatos (törlés) határozatait, sőt visszavonja azokat, (törlés) és feljogosítja őket 
arra, hogy visszavonják a hatáskör-átruházást;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 61
2. bekezdés e) pont

e) az átruházott jogalkotási hatáskörök Bizottság általi gyakorlásának demokratikus 
ellenőrzését az Európai Parlament és a Tanács által ellátott felügyelet új rendszere 
biztosítja, ami lehetővé teszi, hogy bármelyikük visszahívhatja a Bizottságnak az 
átruházott jogalkotással kapcsolatos azon határozatait, amelyekkel nem ért egyet, és 
joga lesz visszavonni a hatáskör-átruházást;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 62
2. bekezdés f) pont

f) a Tanács ülése nyilvános lesz uniós jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok 
vizsgálata és szavazásra bocsátása esetén, ami lehetővé teszi mind a nő, mind a férfi 
polgárok számára, hogy megtekintsék, hogyan lép fel kormányuk a Tanácsban;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 63
2. bekezdés g) pont

g) az ügynökségekre – különösen az Europolra – nagyobb fokú parlamenti ellenőrzés 
vonatkozik majd, mely ellenőrzés módját a Tanácsnak kell pontosítania csakúgy, 
mint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó 
politikák és az Eurojust ellenőrzése megvalósításának „értékelése” terén a nemzeti 
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parlamentek „együttműködésének” módját;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 64
2. bekezdés g) pont

g) az ügynökségekre – különösen az Europolra és az Eurojustra – nagyobb fokú 
parlamenti ellenőrzés vonatkozik majd;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 65
2. bekezdés h) pont

h) megerősödik a Régiók Bizottságának szerepe, különösen e nem képviseleti szervnek 
azon joggal való felruházása által, amelynek birtokában keresetet nyújthat be a 
Bírósághoz az államok által elfogadott jogi aktusok ellen; kérik a Tanácsot, hogy 
indokolja meg ezt az engedélyezést, és általánosabban véve indokolja meg az e 
szervek által az európai adófizetők számára generált endemikus kiadások hasznát és 
összegét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 66
2 bekezdés h) pont 

h) a Régiók Bizottsága megkapja a jogot arra, hogy az Európai Unió Bíróságához 
forduljon, tagjainak mandátuma 5 évre emelkedik, valamint pontosabban 
meghatározzák az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatait;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 67
2. bekezdés i) pont

i) a Szerződések felülvizsgálatának eljárása a jövőben nyitottabb és demokratikusabb 
lesz, mivel az Európai Parlament hatáskört kap ilyen célú javaslatok benyújtására, és 
minden javasolt felülvizsgálatot a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament 
képviselőit magában foglaló konventnek kell megvizsgálnia, kivéve, ha a Parlament 
ezt szükségtelennek tekinti; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa a 48. cikkben előírt 
konvent pontos összetételét, és különösen azt, hogy a nemzeti parlamentek képviselői 
lesznek-e többségben, vagy ismételten az európai intézmények képviselői;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 68
2. bekezdés i) pont

i) a Szerződések felülvizsgálatának eljárása a jövőben nyitottabb és demokratikusabb 
lesz, mivel egyrészt az Európai Parlament hatáskört kap ilyen célú javaslatok 
benyújtására, és másrészt minden javasolt felülvizsgálatot a kormányok képviselőin 
kívül a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőit magában foglaló 
konventnek kell elméletileg megvizsgálnia (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 69
2. bekezdés i) pont

i) a Szerződések felülvizsgálatának eljárása a jövőben nyitottabb és demokratikusabb 
lesz, mivel az Európai Parlament hatáskört kap ilyen célú javaslatok benyújtására; 
minden javasolt felülvizsgálatot a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament 
képviselőit magában foglaló konventnek kell megvizsgálnia, kivéve, ha a Parlament 
ezt szükségtelennek tekinti, míg új, egyszerűsített felülvizsgálati eljárásokat vezetnek 
be a Szerződés egyes rendelkezéseinek egyhangú határozattal, a nemzeti 
parlamentek jóváhagyásával történő módosítására;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 70
2a. bekezdés (új)

2a. kéri a Tanácsot, hogy fejtse ki, pontosan hogyan erősíti meg a nemzeti 
parlamentekről szóló jegyzőkönyv az Unió jogalkotásának demokratikus 
ellenőrzését, összehasonlítva a jelenlegi ennek megfelelő jegyzőkönyvvel, amely az 
Amszterdami Szerződés mellékletét (13. sz.) képezi a nemzeti parlamenteknek 
átadott, az információ tartalmáról szóló rendelkezéseken és a parlamentek közötti 
együttműködés bizonyos fokú kiszélesítésén túl;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 71
2b. bekezdés (új)

2b. kéri a Tanácsot, hogy a tagállamok minisztereinek európai szintű döntései felett 
gyakorolt parlamenti ellenőrzés hatókörének mérése céljából fejtse ki, hogy e névre 
szóló jogkör megjelenése mögött a tényleges cselekvés milyen határok között mozog 
a jogalkotási folyamatban, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke 
(EK-Szerződés korábbi 250. cikke) tekintetében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 72
2c. bekezdés (új)

2c. kéri a Tanácsot, pontosítsa, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elve 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 7. cikkében a (2) bekezdésben használt „felül 
kell vizsgálni” kifejezés („Amennyiben az indokolt véleményeknek a nemzeti 
parlamentek részére az (1) bekezdés második albekezdésével összhangban 
biztosított szavazatok együttes összegének legalább egyharmadát képviselő része 
azt állapítja meg, hogy a jogalkotási aktus tervezete nincs összhangban a 
szubszidiaritás elvével, a tervezetet felül kell vizsgálni.”) kérésként vagy 
kötelezettségként kell-e érteni a nemzeti parlamentek legalább egy harmada 
által a szubszidiaritás elvével összhangban nem lévőnek ítélt tervezet 
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felülvizsgálatára vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 73
2d. bekezdés (új)

2d. kéri, hogy a Tanács pontosítsa, a korai előrejelző eljárást a nemzeti 
parlamentek úgy alkalmazzák-e, ahogyan azt a megfogalmazás sugallja, 
kizárólag a szubszidiaritás problémáira, az arányosság kérdéseire pedig nem, 
annak ellenére, hogy különösképpen politikai kérdések, és a „Jegyzőkönyv a 
szubszidiaritás és az arányosság elve alkalmazásáról” című dokumentumnak 
mindez ellentmond;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 74
3. bekezdés címe

Több jog és átláthatóság a polgárok számára

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 75
3. bekezdés bevezetés

3. üdvözli azt a tényt, hogy mind a nő, mind a férfi polgárok jogai erősödnek az alábbi 
előrelépéseknek köszönhetően:

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 76
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; a Tanács 
ugyanakkor pontosítani kívánja, hogy az említett charta az Unió teljes jogához 
hasonlóan a nemzeti törvények felett áll, beleértve az alkotmányos törvényeket is és 
különösen a sokszázados alapvető jogokat, amelyeket a természetjog joggyakorlata 
véd Írországban és az Egyesült Királyságban, valamint az írott alkotmánnyal 
rendelkező országokban a jognyilatkozatok, és következésképpen a Bíróságnak 
feladata-e normakonfliktus esetén elsőbbséget adni a charta rendelkezéseinek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 77
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; a Tanács 
tisztázni kívánja a 2. cikk jogi hatályát („élethez való jog”), minthogy az erre 
vonatkozó etikai, filozófiai és társadalmi megközelítések rendkívül eltérőek az egyes 
országokban; jelzi, hogy a tagállamok feladata-e önállóan és hagyományaik szerint, 
vagy a Bíróságé, az egész Európai Unióban egységesen, az élet kezdetének 
pillanatára – fogantatás vagy születés – vonatkozó kérdésről dönteni, illetve azokról 
az etikai feltételekről, amelyek mellett az életnek eutanázia útján esetleg véget lehet 
vetni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 78
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; kérik a 



AM\702096HU.doc 27/80 PE400.320v01-00

Külső fordítás

HU

Tanácsot, hogy fejtse ki, a Bíróság hogyan értékeli majd a 7. cikkben szereplő, a 
„tagállamok közös alkotmányos hagyományai” kifejezést, olyan esetekben, amikor a 
tagállamok joga egymástól eltérő;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 79
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; kérik a 
Tanácsot, hogy fejtse ki, mit jelent pontosan a Bíróság számára, hogy e chartát 
annak előírásai szerint „a magyarázatok kellő figyelembe vételével” kell értelmezni, 
emlékeztetvén arra, hogy e „magyarázatok” jogilag nem kötelező erejűek, lényegre 
törőek, és tényleges vita nélkül, a konvent elnöksége kulisszák mögött fogalmazta 
meg és hagyta jóvá;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 80
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; ugyanígy 
van a tagállamoknak hagyott „nemzeti mérlegelési jogkör” esetében is, amelyet a 
chartában kikiáltott jogok is korlátoznak, amint azt a Bíróság nagytanácsa által 
2006. június 27-én hozott ítélet kimondja (Parlament kontra Tanács C-540-03. sz. 
ügy);

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 81
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; a Tanács 
mindazonáltal egyértelművé kívánja tenni az 1. cikk („emberi méltóság”) és a 3. 
cikk („a testi és szellemi sérthetetlenséghez való jog”) hatályát, rámutatva arra, hogy 
e rendelkezések jogalapot teremtenek-e egy olyan jogi fellépéshez, amelynek célja az 
abortuszhoz való általános jog, a segítséggel elkövetett öngyilkossághoz vagy az 
eutanáziához való jog elismertetése;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 82
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; felkérik 
a Tanácsot annak pontosítására, hogy azon jogoknak a chartába való felvétele, 
amelyek eddig nemzeti jogok voltak, mint például a halálbüntetés (2. cikk) vagy a 
sztrájkjog (28. cikk), hatáskörök Unió részére való átadását jelentik-e, vagy ezeket 
csupán deklaratív módon említi a szöveg, és jogilag nem kötelező erejűek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 83
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; felkérik 
a Tanácsot annak pontosítására, hogy azon jogoknak a chartába való felvétele, 
amelyek eddig nemzeti jogok voltak, mint például a halálbüntetés (2. cikk) vagy a 
sztrájkjog (28. cikk), hatáskörök Unió részére való átadását jelentik-e, vagy ezeket 
csupán nyilatkozat szintjén említi a szöveg, jogi hatály nélkül;



AM\702096HU.doc 29/80 PE400.320v01-00

Külső fordítás

HU

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 84
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; 
tekintettel a kizárólagos vagy nem kizárólagos módon az Unióra ruházott 
hatáskörök jelentős kiterjedésére, valamint az európai jogszabályok elsőbbségére, 
beleértve a chartát is, kérik a Tanácsot, hogy pontosan sorolja föl azon nemzeti 
hatásköröket, amelyekre a chartát nem kell alkalmazni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 85
3 bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; kérik, 
hogy a Tanács pontosítsa az 5b. cikk hatályát, amely úgy rendelkezik, hogy az Unió 
küzd minden megkülönböztetés ellen, különösen „a valláson vagy meggyőződésen” 
alapuló megkülönböztetés ellen, miközben a nemzeti jogállás – amelyet az Uniónak 
tiszteletben kell tartania – különleges státuszt ír elő egy vallás számára – például 
Nagy-Britanniában az anglikán vallás számára –, vagy akár szélesebb körben 
tekintve olyan gondolatokat tartalmaz, amelyeket az Unió „megkülönböztető” 
jellegűnek ítél majd egy ma még előre nem látható ok miatt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 86
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
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valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; kérik a 
Tanácsot, hogy fejtse ki, a charta 10. cikkében („a vallásnak vagy meggyőződésnek 
mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben 
(…) való kifejezésre juttatását”) a „nyilvánosság előtt” kifejezés jelenti-e azt is, hogy 
a „közszolgáltatásban”;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 87
3 bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; kérik a 
Tanácsot, hogy fejtse ki, a Szerződés 1a. cikke és a charta 21. és 22. cikke előír-e 
különleges „kisebbségi” jogokat, a kisebbségek érdekében meghozandó egyedi 
intézkedéseket, vagy csak egyszerűen egy felhívás azon jogok tiszteletben tartására, 
amelyek az érintett személyeket a többi polgárhoz hasonlóan megilletnek: a 
választott értelmezéstől függ, hogy fontos nemzeti alkotmányos rendelkezések 
okafogyottak-e vagy sem;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 88
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak; a Tanács 
el kívánja oszlatni az ellentmondást a charta 53. cikke és azon tény között, hogy a 
charta a Bíróság referencianormájává hivatott válni, és a Bíróság értelmezése ellen 
sem fellebbezésre, sem jogorvoslatra nincsen mód, miközben maga sértené „a 
tagállamok alkotmányai által (…) elismert emberi jogokat és alapvető 
szabadságjogokat”;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 89
3. bekezdés a) pont

a) az Európai Unió alapjogi chartája – amely az emberi jogokon túl tartalmazza a 
szociális jogok elismerését és azt, hogy jogorvoslat tárgya lehet – kötelező jellegének 
elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog valamennyi rendelkezésének és az uniós 
intézmények által vagy az EU joga alapján végrehajtott valamennyi fellépésnek meg 
kell felelnie ezeknek a normáknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 90
3. bekezdés a) pont

a) Az Európai Unió alapjogi chartája jogilag kötelezővé válik (törlés); minthogy 
egyidejűleg felsorolja a polgári, politikai, gazdasági és szociális jogok összességét, az 
Unió polgárai számára jogbiztonságot nyújt, biztosítva azt, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 91
3. bekezdés a) pont

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak, a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 92
3. bekezdés b) pont

b) az Uniónak az emberi jogokról szóló európai egyezményhez való csatlakozásával 
(törlés) az Unió a polgárok jogainak tiszteletben tartását illetően ugyanolyan külső 
ellenőrzés alá kerül, mint tagállamai; e csatlakozásnál ugyanakkor elegendő 
garanciákat kell biztosítani az egyezmény keretében létrehozott igazságügyi 
hatóságok függetlenségét illetően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 93
3. bekezdés b) pont

b) az Uniónak csatlakoznia kell az emberi jogokról szóló európai egyezményhez, mely a 
charta hatásait kiegészítve azzal jár majd, hogy ezáltal az Unió a polgárok jogainak 
tiszteletben tartását illetően ugyanolyan külső ellenőrzés alá kerül, mint tagállamai;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 94
3. bekezdés b) pont

b) az Unió kérni fogja az emberi jogokról szóló európai egyezményhez való 
csatlakozást, ezáltal az Unió a polgárok jogainak tiszteletben tartását illetően 
ugyanolyan külső ellenőrzés alá kerül, mint tagállamai;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 95
3. bekezdés c) pont

c) új rendelkezések segítik elő a polgárok és az őket képviselő egyesületek (törlés)
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részvételét az Unió tanácskozásain; bátorítják a szociális partnerekkel az egyházakkal
és a vallási közösségekkel, valamint a nem felekezeti szervezetekkel való párbeszédet;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 96
3. bekezdés c) pont

c) új rendelkezések segítik elő a polgárok, az őket képviselő egyesületek és a civil 
társadalom részvételét az Unió tanácskozásain; bátorítják a szociális partnerekkel az 
egyházakkal és a vallási közösségekkel, valamint a nem felekezeti szervezetekkel való 
párbeszédet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 97
3. bekezdés c) pont

c) új rendelkezések segítik elő a nő és férfi polgárok, az őket képviselő egyesületek és a 
civil társadalom részvételét az Unió tanácskozásain; bátorítják a szociális partnerekkel 
az egyházakkal és a vallási közösségekkel, valamint a nem felekezeti szervezetekkel 
való párbeszédet;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 98
3. bekezdés d) pont

d) az uniós polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a polgárok 
javaslatokat nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy a „Szerződések 
végrehajtása érdekében” az Unió jogi aktusára van szükség; kérik a Tanácsot, hogy 
közölje, milyen kötelezettség hárul a Bizottságra, amikor legalább egymillió polgár 
nyújt be javaslatot az EUSz 8B. cikkében és az EUMSz 21. cikkében előírt feltételek 
mellett;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 99
3. bekezdés d) pont

d) az uniós polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a polgárok 
javaslatokat nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy a „Szerződések 
végrehajtása érdekében” az Unió jogi aktusára van szükség; a Tanácsnak 
szándékában áll, hogy kifejtse, vajon több tízmillió polgárt képviselő egy vagy több 
nemzeti parlamenttől eredő jogalkotási aktusra irányuló javaslat elfogadhatónak 
tekinthető-e polgári kezdeményezés címén, vagy nem kaphatnak semmilyen 
jogalkotási kezdeményezésre irányuló jogot;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 100
3. bekezdés d) pont

d) az uniós polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a nő és férfi polgárok 
javaslatokat nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy a „Szerződések 
végrehajtása érdekében” az Unió jogi aktusára van szükség;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 101
3. bekezdés e) pont 

e) megerősödött a polgárok jogvédelme, az Európai Unió Bíróságának hatásköreit 
kiterjesztették a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területeire, 
valamint az Európai Tanács, az Európai Központi Bank és az Unió szervei által 
létrehozott jogi aktusokra, és ezzel párhuzamosan tervezik az ezen eljárásokhoz való 
hozzáférés lehetőségeinek a természetes és jogi személyek számára történő bővítését;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 102
3. bekezdés e) pont

e) bővülnek a magánszemélyek lehetőségei, hogy az Európai Unió Bíróságához
forduljanak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 103
Cím a 4. bekezdés előtt (új)

Értékek és célok egységes szerkezetbe foglalása; hatáskörök átruházása

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 104
4. bekezdés

4. üdvözli azt a tényt, hogy a Szerződés érthetőbbé és világosabbá teszi az Európai Unió 
alapjául szolgáló – és a valamennyi tagállam számára közös – értékeket, valamint az
Unió célkitűzéseit, és a tevékenységét (törlés) vezérlő elveket:

a) (törölve)
(átkerült az új (4a) bekezdésbe)

b) (törlés) a magas szintű foglalkoztatás ösztönzésére, a megfelelő szociális védelem 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a magas szintű oktatásra, 
képzésre és egészségügyre, a mindennemű megkülönböztetés megszüntetésére, 
valamint (törlés) a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem előmozdítására 
vonatkozóan, ideértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a közérdekű 
szolgáltatások tiszteletben tartását; a gazdasági, társadalmi és területi kohézió újra az 
Unió egyik célkitűzéseként kerül megerősítésre;

c) (törölve)
(átkerült az új (4a) bekezdésbe)
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d) a tagállamok közötti szolidaritási záradék alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak;

e) (törölve)
(átkerült az új (4a) bekezdésbe)

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 105
4. bekezdés a) pont

a) egyértelműen körülhatárolják az Európai Uniónak a tagállamokat érintő hatásköreit, 
azon elv alapján, hogy valamennyi olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem 
ruháznak át az Unióra, a tagállamoknál marad; kérik a Tanácsot, hogy tegye
egyértelművé e szabályt, mivel az Unió hatásköreinek meghatározása tág, különösen 
a Szerződések Bíróság általi teleologikus értelmezése miatt, valamint mivel az 
államoknak semmilyen vétójoga nincsen azon szövegek elutasítására, amelyek 
meghaladják a kifejezetten az Unióra átruházott hatásköröket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 106
4. bekezdés a) pont

a) egyértelműen körülhatárolják az Európai Uniónak a tagállamokat érintő hatásköreit, 
azon elv alapján, hogy valamennyi olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem 
ruháznak át az Unióra, a tagállamoknál marad; a Tanács jogi szempontból 
egyértelművé kívánja tenni, hogy miért a hatáskörök „átruházása” kifejezést 
választották az azokra való „felhatalmazás” helyett, mivel az első egy 
visszafordíthatatlan és ellenőrizhetetlen átadásra utal, míg a második éppen 
ellenkezőleg, a megbízatás gondolatához közelebb állva, egy visszavonható és 
ellenőrizhető átadásra utal;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 107
4. bekezdés b) pont

b) nagyobb hangsúlyt kapnak azok a politikák, amelyek láthatóan a polgárok előnyére 
válnak: általánosan alkalmazandó új rendelkezések vonatkoznak a magas szintű 
foglalkoztatásra, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, a magas szintű oktatásra, képzésre és egészségügyre, a 
mindennemű megkülönböztetés megszüntetésére, a nők és férfiak közötti egyenlőség 
elősegítésére; ; új rendelkezések vonatkoznak a fenntartható fejlődés és a 
környezetvédelem előmozdítására, ideértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 
közérdekű szolgáltatások tiszteletben tartását; a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió újra az Unió egyik célkitűzéseként kerül megerősítésre; annak érdekében, 
hogy hozzájáruljon e célkitűzések nagyobb részének eléréséhez, amely célkitűzések 
gazdaságaink növekedésétől és jólététől függenek, a Tanács meg kívánja jelölni, 
hogy szándékozik-e, és ha igen, akkor milyen módon kíván véget vetni a túlságosan 
drága árfolyampolitikának, valamint az euró felértékelésének, ami gátolja mind a 
bérek emelkedését, mind pedig az egy fokozottabb növekedési ritmushoz való 
visszatérést; az euroövezet és az euroövezeten kívüli térség növekedési és 
munkanélküliségi szintjei közötti összehasonlítás tekintetében általánosabban 
pontosítani fogja, hogy megítélése szerint jelenleg a gazdasági és pénzügyi 
integráció sikeres-e vagy elbukott, és következésképpen szándékában áll-e hagyni, 
hogy a Központi Bank tovább folytassa dogmatikus és az infláció leszorítására 
polarizált monetáris irányítását, melynek egysíkúsága nem vesz tudomást a 
különböző nemzeti konjunktúrákról, és ezáltal tovább fokozza az egyensúly hiányát; 
azt is kifejti, hogy az Unió engedélyezi-e magának a monetáris dömpinggel szemben 
kereskedelmi retorziós politika folytatását, és ha igen, akkor milyen módon;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 108
4. bekezdés b) pont

b) nagyobb hangsúlyt kapnak azok a politikák, amelyek láthatóan a nő és férfi polgárok 
előnyére válnak: általánosan alkalmazandó új rendelkezések vonatkoznak a magas 
szintű foglalkoztatásra, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, a magas szintű oktatásra, képzésre és egészségügyre, a 
mindennemű megkülönböztetés megszüntetésére, a nők és férfiak közötti egyenlőség 
elősegítésére; új rendelkezések vonatkoznak a fenntartható fejlődés és a 
környezetvédelem előmozdítására, ideértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 
közérdekű szolgáltatások tiszteletben tartását; a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió újra az Unió egyik célkitűzéseként kerül megerősítésre;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 109
4. bekezdés b) pont

Nem érinti a francia változatot.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 110
4. bekezdés b) pont

Nem érinti a francia változatot.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 111
4. bekezdés c) pont

c) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” összetéveszthetősége megszűnik, hiszen az 
Európai Unió egységes jogalannyá és felépítménnyé válik; minthogy az „Európai 
Közösség” elnevezés helyébe az „Unió” lépett a Lisszaboni Szerződéssel módosított 
két Szerződésben (EUSz és EUMSz), a Tanács jelezni kívánja, hogy ugyanarról az 
„Unióról” van-e szó az egyik, illetve a másik Szerződésben, és amennyiben igen, 
akkor megmagyarázza, hogy miért tartott meg két külön Szerződést, miközben 
tartalmukat valójában az elutasított Alkotmányszerződés tervezett fúziójának 
végrehajtása céljából módosították, és amelynek mind szellemükben, mind pedig a 
szöveget tekintve megfelelnek (I. rész: elvek, és III. rész: rendelkezések);

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 112
4. bekezdés c) pont

c) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” egymással való azonosítása megszűnik, 
hiszen az Európai Unió egységes jogalannyá és felépítménnyé válik;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 113
4. bekezdés c) pont

c) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” megkülönböztetése megszűnik, hiszen az 
Európai Unió egységes jogalannyá és felépítménnyé válik;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 114
4a. bekezdés da) pont (új)

da) a kölcsönös segítségnyújtási és támogatási záradék, amelyet akkor kell alkalmazni, 
ha egy tagállamot saját területén fegyveres támadást ér, erősíti a polgárok 
biztonságérzetét, és előrelépést jelent a tagállamok közötti védelmi együttműködés 
terén;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 115
4. bekezdés d) pont

d) a tagállamok közötti szolidaritási záradék alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, e szolidaritási záradéknak az Unió 
általi „minden rendelkezésére álló eszköz” mozgósításával történő megvalósítása, 
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beleértve „ a tagállamok által rendelkezésére bocsátott katonai eszközöket” is, 
kapcsolódni fog-e a KKBP-hoz és a NATO keretében meghatározott elvárásokhoz, 
amivel létrejöhetne az 1953-ban az Európai Védelmi Közösséget létrehozó 
szerződésben előirányzott euro-atlanti integrált védelem;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 116
4. bekezdés d) pont

d) a tagállamok közötti szolidaritási záradék alapján a nő és férfi polgárok 
terrortámadások, illetve természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió 
minden részéből támogatást várhatnak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 117
4. bekezdés e) pont

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a meghatározott hatásköreiket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 118
4. bekezdés e) pont bevezető rész

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a meghatározott hatásköreiket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek, az esetleges kétségek 
elkerülése érdekében ugyanakkor elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az Európai 
Unió nem válik központosított, teljhatalmú, államok feletti állammá, annak ellenére, 
hogy létrejött egy jogi személyiséggel felruházott központi egység, a Szerződések és a 
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hatásköri pillérek tényleges fúziója, a Bíróság korlátlan joghatósága, amely a 
nemzeti alkotmánybíróságok felett fog állni, a döntéshozatali eljárások nemzetek 
felettivé válnak, alapvető hatáskörök tömege kerül át az Unióhoz, beleértve az 
alapvető jogokat és az európai jog abszolút elsőbbségét, a nemzeti alkotmányokra 
vonatkozóan is, mely jog nagyjából mindenre kiterjed, és minősített többséggel 
hozott határozattal alkotják meg:

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 119
4. bekezdés e) pont bevezető rész

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, (törlés)
ugyanakkor elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az Európai Unió nem válik 
központosított, teljhatalmú, államok feletti állammá:

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 120
4. bekezdés e) pont bevezető rész

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a különleges hatásköröket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Módosítás: 121
4. bekezdés e) pont bevezető rész

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a meghatározott hatásköreiket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek (törlés);
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 122
4. bekezdés e) pont bevezető rész

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a meghatározott hatásköreiket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek, előírva, hogy (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 123
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés 

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”, 
valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését”; a 
Tanács ki kívánja fejteni, hogy az Unió nyilatkozata szerint tiszteletben tartandó 
„nemzeti identitás” magában foglalja-e vagy sem a tagállamok „nemzeti 
szuverenitásának” az Európai Unió általi tiszteletben tartását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 124
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”, 
valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését”; a 
Tanácsot pontosítani kívánja, hogy a tagállamok „alapvető struktúrái” címén idézett 
„helyi és regionális autonómia”, melyet az Uniónak tiszteletben kell tartania, azt 
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jelenti-e, hogy az Unió aláveti magát a nemzeti alkotmánybíróságok ítélkezésének, 
amelyek a tiszteletben tartás zálogát jelentik, vagy pedig a tagállamok többé nem az 
Unió egyetlen kapcsolattartói, és él azzal az előjogával, hogy közvetlen és állandó 
kapcsolatot hoz létre a helyi és regionális hatóságokkal;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 125
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”, 
valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését”; a 
Tanács pontosítani kívánja, hogy a „közrend” és a „nemzetbiztonság” tagállamok 
általi fenntartása képezheti-e közösségi eljárásokon kívüli együttműködés tárgyát, 
minthogy a tagállamoknak az e területre vonatkozó kezdeményezési joga már csak 
kollektív lehet, legalább a tagállamok negyedének bevonásával, az EUSz 67. 
cikkében (2) bekezdésében megfogalmazott, egyéni kezdeményezésre lehetőséget 
nyújtó rendelkezés eltörlése miatt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 126
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés 

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”, 
valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését”; a 
Tanács pontosítani kívánja, hogy vajon az EKSz korábbi 64. cikke (2) bekezdésének 
új megfogalmazása, amely létrehozza a kollektív módon elhatározott védelmi 
mechanizmust, a Schengeni Egyezmény által létrehozott azon nemzeti használatra 
vonatkozó biztonsági záradék eltűnését jelenti-e, amely lehetővé tette egy tagállam 
számára súlyos fenyegetés esetén a belső határok egyoldalú és átmeneti jellegű 
visszaállítását; azt is kifejti, hogy mely ok vagy okok miatt törölték ezt a schengeni 
biztonsági záradékot;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 127
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés 

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is”, 
valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését”; a 
Tanács pontosítani kívánja, hogy vajon „az állam lényeges funkcióit”, melyeket az 
Uniónak tiszteletben kell tartania, különös tekintettel a „közrendre”, a közösségi jog 
alapvető elve nevében nem értelmezheti-e esetleg úgy az Unió, mint ahogyan azt 
például a Bíróság 1997. december 9-én tette (Bizottság kontra Franciaország C-
265/95. sz. ügy) az úgynevezett „eperháború” ügyben, amikor ugyanezen hatás 
elérése érdekében illetékesnek nyilvánította magát, azzal a megítéléssel, hogy az 
áruk szabad mozgását érintette az ügy, miközben a közigazgatási rendőrségre 
tartozó, vagyis közrendi kérdésről volt szó.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 128
4. bekezdés e) pont első francia bekezdés

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is, 
valamint az alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi integritásának 
biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 129
4. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve; a Tanács pontosítani 
kívánja, hogy vajon a hatáskör „átruházása” szó szerint értendő-e, vagyis olyan 
átruházásként, amely végleges jellegű, vagy éppen ellenkezőleg, a „felhatalmazás” 
szinonimájaként, ami azt jelenti, hogy az állam a polgárok nevében fenntartja az 
ellenőrzést azon hatáskörök felett, amelyekre a felhatalmazás vonatkozik, az e 
hatáskörök használatát és nemzeti szintre történő esetleges visszautalását a 
szubszidiaritás nevében, amennyiben a tapasztalat azt mutatja, hogy az Unió az 
érintett területen nem képes hatékonyabban eljárni, mint a tagállamok;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 130
4. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve; a Tanács pontosítani 
kívánja, hogy az Unióra átruházott „kizárólagos” hatáskörök miért vannak 
alárendelve a szubszidiaritás elvének;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 131
4. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve; a Tanács pontosítani 
kívánja, hogy mire terjed ki az arányosság elve, és megjelöli, hogy milyen módon 
valósul meg alkalmazásának demokratikus ellenőrzése, miközben a jegyzőkönyv 
címe ellenére, amely szerint „A szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
alkalmazásáról” szól, a nemzeti parlamentek ebben az ellenőrzésben nem vesznek 
részt;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 132
4. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve; a Tanács pontosítani 
kívánja, hogy vajon a szubszidiaritás elvének meghatározása explicit kifejezés 
hiányában burkolt módon tartalmazza-e a demokráciát mint lényegi feltételt; az 
Uniónak a tagállamokhoz képest esetlegesen magasabb fokú hatékonysága 
valójában az európai hatáskör felett gyakorolt demokratikus ellenőrzés minőségétől 
függ, amelynek legalább a nemzeti szinten gyakorolt hatáskörrel egyenlőnek kell 
lennie;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 133
4. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a hatáskör-átruházás elve (melynek értelmében az Unió csak a tagállamok által 
ráruházott hatáskörökön belül jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 134
4. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében és hozzájárulásuk 
szükségessége a változtatáshoz; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, vajon a 
„tagállamok részvétele a döntéshozatali folyamatban” kifejezés a Tanács jogalkotói 
szerepére irányul-e, amelyet szigorúan behatárol a Bizottság – amelynek kizárólagos 
joga a kezdeményezés – meghatározó fellépése, szabadon határozza meg a normatív 
tevékenység gyakorlásának anyagi keretét és a jogalapot , vagyis a közösségi 
döntéshozatali folyamatot, már csak azért is könnyebben teszi kötelezővé 
„javaslatait”, mivel a tagállamok azokat csak egyhangúlag módosíthatják, és a 
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„splitting” technikát használja ellenvetés esetén, a Tanács aktusainak végrehajtója, 
és saját maga határozza meg, hogy mi az, ami „szükséges” (a szubszidiaritás elvével 
ellentétben), kezében van a felügyeleti hatáskör is, különösen a versenyjog terén, 
valamint a visszaszorító lépésekre irányuló hatáskör, közvetlen pénzbüntetésekkel 
vagy a Bíróság megkeresésével;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 135
4. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében és hozzájárulásuk 
szükségessége a változtatáshoz; felkérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, vajon „a 
tagállamok hozzájárulásának szükségessége a változtatáshoz” a “döntéshozatali 
folyamatban” azt jelenti-e, hogy a tagállamok, amelyeknek a szubszidiaritás 
ellenőrzésére vonatkozó hatásköre szinte nem is létezik, adott esetben ellenvetéssel 
élhetnek akkor, amikor úgy ítélik meg, hogy a Bíróság megsértette a hatáskörüket –
például az EKSz 308. cikkének intenzív használata -, vagy a Bíróság kiterjesztett 
értelmezése esetén, amely egy adott területen a döntéshozatal módjának módosítását 
eredményezi;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 136
4. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– a tagállamok hatáskörének megtartása az Unió és tagállamai közötti hatáskör-
elosztás esetleges módosításainak elfogadásában;

Or. de



PE400.320v01-00 48/80 AM\702096HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 137
4. bekezdés e) pont negyedik francia bekezdés

– a tagállamok azon jogának elismerése, hogy kívánságuk esetén kiléphessenek az 
Európai Unióból; a Tanács pontosítani kívánja, hogy vajon e kilépési jog, amely a 
föderációs alkotmányokra jellemző, de nem alkalmazható azonnal, elavulhat-e, ha a 
kilépés kérelmezését követő legalább két évig tartó tárgyalások ideje alatt a 
kérelmező kormányt egy másik váltja fel;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 138
4. bekezdés e) pont negyedik francia bekezdés

– a tagállamok azon jogának elismerése, hogy kívánságuk esetén kiléphessenek az 
Európai Unióból; a Tanács pontosítani kívánja, hogy vajon az Unióból való kilépés 
joga együtt jár-e az euroövezetből való kilépéssel; amennyiben igen, akkor a Tanács 
megjelöli az euroövezetből való kilépést célzó párhuzamos eljárást, valamint 
megmondja, hogy érvényesek maradnak-e vagy sem a tagállamok korábbi, a közös 
pénz létrehozásakor tett, az árfolyamok rögzítésének „visszavonhatatlan” jellegéről 
szóló nyilatkozatai;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 139
4. bekezdés e) pont negyedik francia bekezdés

– valamennyi tagállam azon jogának elismerése, hogy kívánságuk esetén kiléphessenek 
az Európai Unióból;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 140
4. bekezdés (új)

4a. üdvözli a Szerződés egyértelműbbé tételét az Unió szerveződését és szerkezetét 
illetően, különös tekintettel a tagállamokkal fenntartott kapcsolataira:

a) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” összetéveszthetősége megszűnik, és az 
Európai Unió egységes jogalannyá és felépítménnyé válik;
b) az Unió hatásköreinek a tagállamok hatásköreitől való világos elhatárolása abból 
az elvből indult ki, hogy az Uniónak csak azok a hatáskörei, amelyeket a tagállamok 
kifejezetten ráruháznak, és minden olyan hatáskör, amelyet nem ruháztak át a 
Szerződéssel az Unióra, a tagállamok kezében marad (hatáskör-átruházás elve);

c) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, ugyanakkor 
elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az Európai Unió nem válik központosított, 
teljhatalmú, államok feletti állammá:

– minden olyan területen, amelyekre az Uniónak nincsen kizárólagos hatásköre, 
fellépéseit a szubszidiaritás és az arányosság elve korlátozza;

– az Uniónak továbbra is tiszteletben kell tartania a tagállamok nemzeti identitását, 
amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos 
berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is, valamint az 
alapvető állami funkciókat, ideértve az állam területi integritásának biztosítását és a 
jog és a rend fenntartását, valamint a nemzetbiztonság őrzését;

– a tagállamok továbbra is kapcsolódnak az Unió döntéshozatali rendszeréhez, és a 
Szerződések bármely módosításáról véleményt mondanak;

– a tagállamok azon jogának elismerése, hogy kívánságuk esetén kiléphessenek az 
Európai Unióból;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 141
5. bekezdés a) pont

a) jelentősen nő azon területek száma, amelyek esetében a Tanács keretében ülésező 
kormányok minősített többséggel szavaznak egyhangúság helyett, ami létfontosságú 
ahhoz, hogy a huszonöt tagú Unió működését ne fékezzék a vétók; a Tanács minél 
előbb közzé kívánja tenni a minősített többségre vonatkozó reform konkrét 
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hatásainak felmérését célzó szimulációkat tartalmazó tanulmányt, hogy a 
tagállamokban és különösen a Szerződés ratifikálására felszólított nemzeti 
parlamentekben, mindenki megfelelő tájékoztatást kapjon a többségi küszöbök 
szintjéről a jelenlegi súlyozott szavazatokhoz képest, huszonhét és harminc 
(beleértve Horvátországot, Macedóniát és Törökországot) tagállam esetén az egyes 
tagállamok szavazati súlyáról, valamint a Bizottság javaslatainak elfogadására 
vonatkozó könnyítésekről;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 142
5. bekezdés a) pont

a) (törlés) nő azon területek száma, amelyek esetében a Tanács keretében ülésező 
kormányok minősített többséggel szavaznak egyhangúság helyett, ami létfontosságú 
ahhoz, hogy a huszonöt tagú Unió működését ne fékezzék a vétók;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 143
5. bekezdés b) pont

b) a „kettős többségű” szavazás új rendszere megkönnyíti a Tanácson belüli 
döntéshozatalt; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, vajon amikor a „kettős többség” 
második feltételéről van szó, mit kell érteni az „Unió lakossága” alatt egyes 
számban, ami átfogóan tekintett népességet jelöl, a népek megkülönböztetése nélkül, 
miközben az egy ország lakóinak összességére – saját állampolgárok és külföldiek -
vonatkozó jelenlegi meghatározás egyszerre képlékeny, vitatható és országonként 
változó;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 144
5. bekezdés b) pont

b) a „kettős többségű” szavazás új egyszerűsített rendszere (az Unió népességének 65%-
át képviselő tagállamok 55%) megkönnyíti a Tanácson belüli döntéshozatalt, amint 
2014-ben elkezdik alkalmazni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 145
5. bekezdés c) pont

c) az Európai Tanács elnökségének hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és fél 
éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít az 
ülések előkészítésében és nyomon követésében; a Tanács pontosítani kívánja, hogy 
mi a megoldási eljárása az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke – akivel 
együtt kell előkészítenie a Tanács munkáját – közötti lehetséges konfliktusoknak, 
továbbá az Európai Tanács elnöke és a külpolitikai „főképviselő”, valamint a 
Bizottság alelnöke – aki a Tanács elnökéhez hasonlóan az Unió külképviseletét látja 
el a KKBP területein, és e politikát irányítja – közötti konfliktusoknak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 146
5. bekezdés c) pont

c) az Európai Tanács elnökségének hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és fél 
éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít az 
ülések előkészítésében és nyomon követésében; kérik a Tanácsot, hogy fejtse ki, 
hogyan kívánja biztosítani e jövőbeni elnök politikai érdekét, legitimitását és 
átláthatóságát, amikor „nemzeti mandátumot nem gyakorolhat”, tehát nem lesz 
kormányfő, és nem tartozik majd közvetlen elszámolással egy nép felé, valamint 
hogyan szándékozik ily módon megakadályozni azt, hogy a Bizottság elnökének 
egyszerű megfelelője legyen;

Or. fr



PE400.320v01-00 52/80 AM\702096HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 147
5. bekezdés c) pont

c) az Európai Tanács elnökségének hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és fél 
éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít az 
ülések előkészítésében és nyomon követésében; kérik a Tanácsot, hogy pontosítsa, 
vajon az összes „nemzeti” mandátum tilalma esetleg kiterjed-e az összes „európai” 
mandátumra, ahogyan erről az eredeti szöveg rendelkezett, azonban a megállapodás 
megkötésének előestéjén törölték, illetve nemleges válasz esetén, a Bizottság elnöke 
és az Európai Tanács elnöke nem lehet-e ugyanaz az egyetlen személy;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 148
5. bekezdés c) pont

c) az Európai Tanács (törlés) az Európai Unió valódi intézményévé fog válni, és 
hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és fél éves időtartamra megválasztott 
elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít munkája előkészítésében és 
folyamatosságában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 149
5. bekezdés c) pont

c) az Európai Tanács elnökségének hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és fél 
éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít az 
ülések előkészítésében és nyomon követésében, valamint határozatai és politikái 
megvalósításában;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 150
5. bekezdés d) pont

d) a Bizottság tagjainak száma 2014-től a tagállamok számának 2/3 részére csökken, így 
biztosítva a testületen belüli nagyobb kohéziót, míg a rotációs rendszer a tagállamok 
egyenlő mértékben való részvételét biztosítja; a Tanács meg kívánja jelölni, hogy 
milyen módon kezelik majd egyenlő alapon a tagállamokat, és tartanak majd 
pontosan egyformán szoros kapcsolatokat a Bizottsággal, amikor egyes államok nem 
vesznek majd részt a Bizottságban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 151
5. bekezdés d) pont 

d) a Bizottság tagjainak száma 2014-től a tagállamok számának 2/3 részére csökken, így 
a Bizottság cselekvési képessége nőni fog, és sokkal inkább azt mutatja majd, hogy a 
biztosok nem saját országaik, hanem az Európai Unió érdekeit képviselik, míg a 
rotációs rendszer továbbra is biztosítja majd a tagállamok egyenlő mértékben való 
részvételét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Bronisław Geremek

Módosítás: 152
5. bekezdés d) pont

d) a Bizottság tagjainak száma 2014-től a tagállamok számának 2/3 részére csökken, így 
biztosítva a testületen belüli nagyobb kohéziót, míg a rotációs rendszer a tagállamok 
egyenlő mértékben való részvételét biztosítja; ez felértékeli majd a testület szerepét, 
mint olyan helyét, ahol az általános európai érdek formálódik;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 153
5. bekezdés e) pont bevezető rész

e) (törlés) javul majd az Unió mint globális tényező jelenléte és cselekvési képessége:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 154
5. bekezdés e) pont első francia bekezdés

– az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külkapcsolatokért felelős biztos 
tisztségét – amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet –összevonják, 
létrehozva a Bizottság alelnöke/ külkapcsolatokért és a biztonságpolitikáért felelős 
főképviselő posztját, aki a Külkapcsolatok Tanácsának elnökségét is ellátja, és 
képviseli az Uniót olyan kérdésekben, amelyekben a Külkapcsolatok Tanácsa közös 
állásponttal rendelkezik – így biztosítva az Európai Unió külpolitikájának 
egységességét és következetességét; a Tanács pontosítani kívánja, hogy a főképviselő 
melyik intézménynek tartozik majd elszámolással, hogyan biztosítja majd az Unió 
„külső fellépésének koherenciáját” a Miniszterek Tanácsával vagy/és az Európai 
Tanács elnökével vagy/és a Bizottsággal való egyet nem értés esetén, mely utóbbin 
belül mennyiségét tekintve a nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatos feladatok 
(környezetvédelem, világűr, energia, kereskedelempolitika, bevándorlás és személyek 
mozgása) legnagyobb része rá hárul, és a főképviselő vagy az Európai Tanács 
elnöke látja-e majd el az Unió külképviseletét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 155
5. bekezdés e) pont első francia bekezdés 

– az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külkapcsolatokért felelős biztos 
tisztségét – amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet –összevonják, 
létrehozva a Bizottság alelnöke/ külkapcsolatokért és a biztonságpolitikáért felelős 
főképviselő posztját, aki a Külkapcsolatok Tanácsának elnökségét is ellátja, és 
képviseli az Uniót olyan kérdésekben, amelyekben a Külkapcsolatok Tanácsa közös 
állásponttal rendelkezik – így biztosítva az Európai Unió külpolitikájának 
egységességét és következetességét; a Tanács közölni kívánja, hogy vajon a tervezett 
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egységes külpolitikával és a jogi személyiség megadásával az Unióból valódi 
nemzetközi szereplőt faragva az-e a szándéka, hogy az Európai Unió és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete közötti kapcsolatokról szóló európai parlamenti jelentésben 
(A50480/2003) megfogalmazott javaslatoknak eleget tegyen, mely javaslatok egy 
állandó képviselői helyet követelnek az Unió számára az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában, ami szükségszerűen Franciaország és Nagy-Britannia állandó 
képviselői székének eltűnésével jár;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 156
5. bekezdés e) pont első francia bekezdés

– az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének és a külkapcsolatokért 
felelős biztosnak a tisztségét – e két tisztség gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz 
vezet – összevonják, létrehozva (törlés) a külkapcsolatokért és a biztonságpolitikáért 
felelős főképviselő posztját, aki a Bizottság alelnöke és a Külkapcsolatok Tanácsának 
elnökségét is ellátja, (törlés) ami fokozni fogja az Európai Unió külpolitikájának 
egységességét és következetességét; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 157
5. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– az alelnök/főképviselő hatáskörébe tartozó, az intézmények és a nemzeti diplomáciai 
testületek köztisztviselőiből álló egységes külügyi szolgálat biztosítja az Európai Unió 
külpolitikájának egységességét következetességét; a Tanács meg kívánja jelölni, 
hogy vajon tervezi-e a „nagyköveti” cím használatának szankcionálását, vagy épp 
ellenkezőleg, annak legalizálását, amelyet a nemzeti diplomaták kárára lejárattak, és 
széles körben elterjedt a Bizottság közel száz „küldöttségén” belül, az egész világon;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 158
5. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– az alelnök/főképviselő hatáskörébe tartozó, az intézmények és a nemzeti diplomáciai 
testületek köztisztviselőiből álló egységes külügyi szolgálat biztosítja az Európai Unió 
külpolitikájának egységességét következetességét; a Bizottság közölni kívánja, hogy 
vajon ennek a diplomáciai szolgálatnak, amely indulásakor mintegy 7000 
tisztviselővel számolhat, és amely a tagállamok diplomáciai szolgálatai felett fog 
állni, az-e a célja, hogy idővel a nemzeti diplomáciák szerepét egyszerű kiegészítő 
szereppé tegye;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 159
5. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– egységes külügyi szolgálat, amelyet a Tanács csak a Bizottság jóváhagyásával, a 
Parlamenttel folytatott konzultáció után hozhat létre, melynek élén a Bizottság 
alelnöke/főképviselő áll majd, és segítségével az Unió külpolitikájának kidolgozása és 
végrehajtása koherensebb lesz;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 160
5. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– a (törlés) kül- és biztonságpolitikai főképviselő hatáskörébe tartozó, az intézmények 
és a nemzeti diplomáciai testületek köztisztviselőiből álló egységes külügyi szolgálat 
biztosítja az Európai Unió külpolitikájának végrehajtásában a következetességet is;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 161
5. bekezdés e) pont második francia bekezdés

– az alelnök/főképviselő hatáskörébe tartozó, a Bizottság és a Tanács, valamint a 
nemzeti diplomáciai testületek köztisztviselőiből álló egységes külügyi szolgálat 
biztosítja az Európai Unió külpolitikájának egységességét következetességét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 162
5. bekezdés e) pont 2. albekezdés

Nem érinti a francia változatot.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 163
5. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
védelmi politika területén, miközben biztosítja a szükséges rugalmasságot a 
tagállamok különböző megközelítéseinek kezeléséhez; a Tanács pontosítani kívánja, 
hogy vajon a „közös biztonsági és védelmi politikára” vonatkozó új rendelkezések 
tekintetében a védelem nemzeti feladat marad-e vagy sem, amit a szöveg nem mond 
ki egyértelműen, aminek pedig jelentős következményei vannak például a jelenlegi 
terjedés szempontjából sorsdöntő nukleáris védelem kérdését illetően;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 164
5. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
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védelmi politika területén, miközben biztosítja a szükséges rugalmasságot a 
tagállamok különböző megközelítéseinek kezeléséhez; a Tanács ki fogja fejteni, hogy 
a továbbra is egyhangú szavazást igénylő biztonsági és védelmi politika milyen 
módon lehet majd a „közös kül- és biztonságpolitika szerves része”, amelyről egyre 
gyakrabban minősített többséggel határoznak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 165
5. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
védelmi politika területén, miközben biztosítja a szükséges rugalmasságot a 
tagállamok különböző megközelítéseinek kezeléséhez; a Tanács ki fogja fejteni, hogy 
az Európai Parlament milyen módon tudja majd gyakorolni a ráruházott parlamenti 
ellenőrzést e fellett az alapvetően nemzeti és változó geometriájú politika felett, 
miközben a szöveg hallgat a nemzeti parlamentek szerepéről, és a NYEU parlamenti 
közgyűlése eltűnő félben van;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Alexander Stubb

Módosítás: 166
5. bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés

– erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
védelmi politika területén, elsősorban egy szolidaritási záradék beillesztésével, amely 
kimondja, hogy amennyiben egy tagállam ellen saját területén fegyverrel erőszakot 
követnek el, a többi tagállam köteles segítséget és támogatást nyújtani minden 
rendelkezésükre álló eszközzel, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével 
összhangban, valamint egyes tagállamok biztonság- és védelmi politikája 
sajátosságának sérelme nélkül;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 167
5. bekezdés f) pont

f) tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtási eszközök között; és az átruházott 
jogi aktusok új meghatározása lehetővé teszi az Európai Unió jogalkotásának 
egyszerűsítését és ésszerűsítését; a Tanács pontosítani kívánja „a Bizottság 
végrehajtói hatáskörének gyakorlására irányuló, tagállamok általi ellenőrzés 
szabályait”, amikor a tagállamok számára nincsen előírva „visszahívási jog” a 
végrehajtási intézkedések ellenőrzésére, amikor a Tanácsnak „megfelelően 
indokolnia” kell majd az általa megtartani kívánt végrehajtási hatásköröket, és 
főként, mivel a „komitológia” szabályairól az Európai Parlamenttel együttdöntési 
eljárással, többségi szavazással határoznak majd a jövőben, aminek valószínűleg az 
lesz a következménye, hogy meggyengül a tagállamok által a végrehajtási 
intézkedések felett gyakorolt ellenőrzés;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 168
5. bekezdés f) pont

f) a francia változatot nem érinti

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 169
5. bekezdés g) pont

g) a pillérek szerinti struktúrát megszüntetik, lehetővé téve, hogy egyszerűsített 
mechanizmusokkal és eszközökkel egységesen intézkedjenek az Európai Unió 
különböző tevékenységi területein, noha a kül- és biztonságpolitika sajátos jellege 
különleges eljárásokat igényel e területen; a Tanács ki fogja fejteni, hogy vajon a 
pillérek fúziója és a döntéshozatali eljárások egyesítése – melyek hatására a Bíróság 
ítélkezése automatikusan ki fog terjedni a Szerződés által szabályozott területekre, 
beleértve a KKBP-t is –, megtart-e azért erős kivételeket – különösen a közrend és a 
belbiztonság területeit –, amelyekre a Bíróságnak, a szubszidiaritás legfelsőbb 
bírájának ítélkezése nem terjed ki;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 170
5. bekezdés g) pont

g) a pillérek szerinti struktúrát megszüntetik, lehetővé téve, hogy egységes és
egyszerűsített mechanizmusokkal és eszközökkel (törlés) intézkedjenek az Európai 
Unió különböző tevékenységi területein, noha a kül- és biztonságpolitika sajátos 
jellege különleges eljárásokat igényel e területen;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 171
5. bekezdés g) pont

g) a pillérek szerinti struktúrát megszüntetik, lehetővé téve, hogy egyszerűsített 
mechanizmusokkal és eszközökkel egységesen intézkedjenek az Európai Unió 
különböző tevékenységi területein, noha a kül- és biztonságpolitika sajátos jellege 
különleges eljárásokat igényel e területen;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 172
5. bekezdés h) pont

h) a bel- és igazságügyi fellépésekre ambiciózusabb célok és hatékonyabb eljárások 
keretében kerül sor, felhagyva a különálló kormányközi eszközök és eljárások 
igénybevételével, emellett pedig bírósági felülvizsgálat alá is vetik, ami kézzelfogható 
fejlődést ígér az igazságszolgáltatási, a biztonsági és bevándorlási kérdésekben; a 
Tanács ki fogja fejteni, hogy vajon azzal, hogy közösségivé válik „a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülésének térsége” – amely magában foglalja a 
valamennyi európai nép együttélésének alapjához szorosan kapcsolódó politikákat, 
és feltételezi tehát minden egyes demokrácia részéről az irányítás magas szintjét –, 
tilosak lesznek-e a Szerződésen kívüli változatos formájú és földrajzi kiterjedésű 
együttműködések, amelyek az utóbbi években sikeresen kialakultak, elsősorban a 
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négy ország között 2004 óta működő, a bűnügyi nyilvántartások összekapcsolására 
vonatkozó rendszer, a 2005. május 27-én hét ország között létrejött, a genetikai 
jellemzők, a digitális ujjlenyomatok, rendszámok, a terrorizmus és az illegális 
bevándorlás elleni küzdelem terén folytatott adatcseréről szóló Prümi Szerződés, 
más néven „Schengen Plusz”, vagy akár a „G6”-ok belügyminisztereinek 2003 óta 
tartott időszakos ülése, az e kérdéseket azonos módon megközelítő országok között a 
döntések megkönnyítése érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 173
5. bekezdés h) pont

h) a szabadság, a biztonság és az igazságügy terén (törlés) a fellépésekre ambiciózusabb 
célok és hatékonyabb eljárások keretében kerül sor, felhagyva a különálló 
kormányközi eszközök és eljárások igénybevételével, emellett pedig bírósági 
felülvizsgálat alá is vetik, ami kézzelfogható fejlődést ígér az igazságszolgáltatási, a 
biztonsági és bevándorlási kérdésekben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 174
5. bekezdés i) pont

i) az Európai Uniónak az éghajlatváltozás, az energia, a világűr, a turizmus, a sport, a 
közegészségügy és a polgári védelem területét illető célkitűzéseit és hatáskörét 
egyértelműbben határozzák meg; a Tanács e helyen fogja pontosítani, hogy vajon a 
„megosztott hatáskörök”, amelyek keretében a tagállamok beavatkozhatnak, 
amennyiben az Unió azt elfogadja, lefednek-e más területeket is a 2C. cikkben 
felsoroltakon kívül, általánosabban mindent, ami „nem tartozik a 2B. és 2E. 
cikkben említett területekhez”, ami magában foglalja például a gazdaságpolitikát és 
a foglalkoztatási politikát, valamint a közös kül- és biztonságpolitikát is, amelyek az 
új különleges feltételekkel szintén „megosztott hatáskörök”-nek tűnnek;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 175
5. bekezdés i) pont

i) az Európai Unió célkitűzéseit és hatáskörét olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, az energia, a világűr, az idegenforgalom, a sport, a szellemi 
tulajdon, a közegészségügy, a közigazgatási együttműködés és a polgári védelem, 
kiterjesztik és egyértelműbben határozzák meg;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 176
5. bekezdés i) pont

i) az Európai Uniónak az éghajlatváltozás, a gyermekek jogai, az energia, a világűr, a 
turizmus, a sport, a közegészségügy és a polgári védelem területét illető célkitűzéseit 
és hatáskörét egyértelműbben határozzák meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 177
5. bekezdés j) pont

j) számos egyéb ügyben lehetségessé válik a döntéshozatal hatékonyabb módszereinek 
alkalmazása, amint arra politikai akarat van; a Tanács ki fogja fejteni, hogy vajon a 
Szerződésben jelenleg meglévő számos eszköz között, amelyek az Európai Unió 
hatásköreinek kiterjesztését szolgálják, és kívül esnek a rendes felülvizsgálati 
eljárások körén, valamint a nemzeti parlamentek ünnepélyes ratifikálásán is 
(különösen a 308. cikk „rugalmassági” záradéka és a nagyszámú, „átjárásra 
vonatkozó záradék”), vannak-e olyanok, amelyeket szükség esetén alkalmazni lehet 
a tagállamok hatásköreinek visszaállítására, amint azt az Unió jövőjéről szóló, 2001. 
decemberi laekeni nyilatkozat kérte;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 178
5. bekezdés k) pont

k) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az 
esetekben, amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat 
egyidejűleg átültetni; a Tanács pontosítani kívánja, hogy egyrészt, vajon a még nem 
vagy nem teljesen közösségi hatáskörökben a tagállami csoportonként „megerősített 
együttműködésekről” szóló 10. cikket alkalmazni kell-e a védelemre is, valamint 
másrészt, vajon a „kizárólagos hatásköröknek” az e megerősített együttműködések 
alkalmazási köréből való kizárása, és látszólag „az integrációs folyamat erősítésére” 
irányuló kizárólagos céljuk ellenére e megerősített együttműködések lehetővé teszik-
e mégis differenciált, vagyis változatos formájú és földrajzi kiterjedésű 
együttműködések létrehozását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 179
5. bekezdés k) pont

k) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az 
esetekben, amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos intézkedéseket
egyidejűleg megvalósítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 180
5. bekezdés k) pont

k) nagyobb az ösztönzés a rugalmas megállapodásokhoz való folyamodásra, azért, hogy 
konkrét területeken integráltabb közös politikák kidolgozását óhajtó, kilenc vagy 
több tagállam között szorosabb együttműködés jöhessen létre;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 181
6. bekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 182
6. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Íñigo Méndez de Vigo

Módosítás: 183
6. bekezdés

6. ismert előtte a széles körben kinyilvánított sajnálkozás amiatt, hogy a franciaországi és a 
hollandiai népszavazás után a 27 tagállam közötti megállapodás létrejöttének 
biztosítása érdekében a következő vált szükségessé:

– az alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például az új, egységes 
és strukturált szövegnek, a jogalkotási eszközök megnevezésére szolgáló 
egyértelműbb terminológiának, a szimbólumoknak és a főképviselő helyett inkább 
külügyminiszter megnevezésnek az elvetése;

– az új Szerződés fontos elemei végrehajtásának, például a Tanács új szavazati 
rendszere (amelyhez a szavazásra bocsátásra irányuló, „Ioannina-kompromisszum” 
néven ismert különleges rendelkezések kapcsolódnak) hatálybalépésének, valamint 
bizonyos hatásköri területeken a korlátozó mechanizmusok szokásos jogalkotási 
eljárásokba „vészfékként” való beépítésének elhalasztása;

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-in) 
biztosító megállapodások kiterjesztése a rendőri és a büntetőjogi együttműködésre, a 
chartának az Egyesült Királyság és Lengyelország nemzeti jogára vonatkozó hatályát 
korlátozó jegyzőkönyv, valamint az Olaszországnak a degresszív arányosság elvétől 



AM\702096HU.doc 65/80 PE400.320v01-00

Külső fordítás

HU

eltérően a Parlamentben biztosított további helyek;

– a Szerződés egyes olyan részei – vagy a mellékelt nyilatkozatok –
megfogalmazásának módosítása, amelyek hangneme indokolatlanul negatív, ami az 
Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti, és ami 
(törlés) hibás jelzés a nyilvánosság felé;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 184
6. bekezdés bevezető rész

6. ismét hangsúlyozza csalódottságát a 2004-es Alkotmányszerződés elutasítása miatt, 
és sajnálja, hogy a tagállamok szükségesnek találták egy közöttük létrejövő
megállapodás biztosítása érdekében a következőket:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 185
6. bekezdés bevezető rész

6. ismert előtte a széles körben kinyilvánított sajnálkozás amiatt, hogy a franciaországi és 
a hollandiai népszavazás után, valamint a más tagállamokban felmerült aggályok 
miatt, és a 27 tagállam közötti megállapodás létrejöttének biztosítása érdekében a 
következő vált szükségessé:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 186
6. bekezdés bevezető rész

6. emlékeztet a 2004-es Alkotmányszerződés elutasítása miatti csalódottságára, és 
megjegyzi, hogy a kormányközi konferencia úgy találta, hogy a 27 tagállam közötti 
új megállapodás létrejöttének biztosítása érdekében a következő vált szükségessé:
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 187
6. bekezdés bevezető rész

6. csalódottságának ad hangot, amiért az Európai Alkotmányt létrehozó szerződést 
nem hagyták általánosan jóvá, és amiért a 27 tagállam közötti megállapodás 
létrehozása (törlés) érdekében a következő vált szükségessé:

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 188
6. bekezdés bevezető rész

6. ismert előtte (törlés), hogy a franciaországi és a hollandiai népszavazás után a 27 
tagállam közötti új megállapodás létrejöttének biztosítása érdekében a következő vált 
szükségessé:

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 189
6. bekezdés bevezető rész

6. ismert előtte és osztja a széles körben amiatt kinyilvánított sajnálatot, hogy a 
franciaországi és a hollandiai népszavazás után a 27 tagállam közötti megállapodás 
létrejöttének biztosítása érdekében a következő vált szükségessé:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 190
6. bekezdés első francia bekezdés

– az alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például az új, egységes 
és strukturált szövegnek, a jogalkotási eszközök megnevezésére szolgáló 
egyértelműbb terminológiának, a szimbólumoknak és a főképviselő 
„külügyminiszterként” való megnevezésének elvetése; ugyanakkor emlékeztetni kell 
arra, hogy az európai Szerződések gyakorlatilag alkotmányos szabályokat 
tartalmaznak, és az említett Szerződéseket még a Bíróság is „alapvető alkotmányos 
chartákként” jellemezte (Európai Közösségek Bírósága, 1986. április 23., „Parti 
écologiste Les Verts ” 294/83. sz. ügy, EBHT 1339), sőt „egy jogi közösség 
alkotmányos chartájaként” (Európai Közösségek Bírósága, 1991. december 14., 
1/91. vélemény , EBHT I-6079), valamint arra, hogy a szöveg egy vagy két, pusztán 
külsőségekre szorítkozó változtatásán túl, lényegében semmi nem különbözteti meg 
az elutasított 2004-es Római Szerződés alkotmányos szövegének tartalmát a 2007-es 
Lisszaboni Szerződésétől;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 191
6. bekezdés első francia bekezdés

– az alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például a polgárok és a 
tagállamok szándékán alapuló Uniónak, az új, egységes és strukturált szövegnek, a 
jogalkotási eszközök megnevezésére szolgáló egyértelműbb terminológiának, az 
európai zászló és himnusz Szerződésbe foglalásának, és a főképviselő 
„külügyminiszterként” való megnevezésének elvetése;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 192
6. bekezdés első francia bekezdés

– a nyilvánvalóan alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például 
az új, egységes és strukturált szövegnek, a jogalkotási eszközök megnevezésére 
szolgáló egyértelműbb terminológiának, a szimbólumoknak és a főképviselő 
„külügyminiszterként” való megnevezésének elvetése;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 193
6. bekezdés első francia bekezdés

Nem érinti a francia változatot.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 194
6. bekezdés első francia bekezdés

– az alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például az új, egységes 
és strukturált szövegnek, a jogalkotási eszközök megnevezésére szolgáló 
egyértelműbb terminológiának, a szimbólumoknak és a főképviselő 
„külügyminiszterként” való megnevezésének elvetése; ugyanakkor emlékeztetni kell 
arra, hogy a Szerződésekből hiányzó jogi alap ellenére, mind az európai 
intézmények, mind a tagállamok mindennapi gyakorlata azt mutatja, hogy egyre 
jobban terjed az Unió szimbólumainak (zászló és himnusz) használata, hogy a 
„jogalkotási aktus” terminológia alkotmánytípusú, valamint, arra, hogy megesik, 
hogy a biztosokat „miniszterek” megszólítással illetik, amikor az Unió határain túlra 
utaznak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 195
6. bekezdés 1a. albekezdés (új)

– az első cikk törlése, amelyben az Európai Unió kettős legitimitásáról van szó, amely 
a nő és férfi polgárok, valamint a tagállamok azon óhaján alapul, hogy jövőjüket 
együtt kívánják formálni;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jacek Protasiewicz

Módosítás: 196
6. bekezdés második francia bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 197
6. bekezdés második francia bekezdés

– az új Szerződés fontos elemei végrehajtásának, például a Tanács új szavazati 
rendszere (amelyhez a „Ioannina-kompromisszumon” alapuló új mechanizmus
kapcsolódik, segítve az országok egy kisebb csoportjának a döntéshozatal 
elhalasztásában) hatálybalépésének, valamint bizonyos politikai területeken a 
korlátozó mechanizmusok szokásos jogalkotási eljárásokba „vészfékként” való 
beépítésének elhalasztása, mellyel a tagállamoknak lehetőségük van egy kérdést az 
Európai Tanácshoz utalni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jacek Protasiewicz

Módosítás: 198
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 199
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
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beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-in) 
biztosító megállapodások kiterjesztése a rendőri együttműködésre és a büntetőjogra, a 
chartának az Egyesült Királyság és Lengyelország nemzeti jogára vonatkozó hatályát 
korlátozó jegyzőkönyv, valamint az Olaszországnak a degresszív arányosság elvétől 
eltérően a Parlamentben biztosított további helyek; mindazonáltal relativizálni kell e 
„megállapodások” hatályát, emlékeztetvén arra, hogy az európai jognak számos 
elágazása van, hogy az Unió alkalmazandó jogszabályainak mintegy 80%-át teszi ki, 
és abszolút módon minden nemzeti szabály felett áll, beleértve az alkotmányos 
jellegű szabályokat is; egyébként az Egyesült Királyság Településeinek Kamarája 
európai ügyekért felelős bizottságának 2007. október 9-i jelentése előre megjósolja 
az esetjog szerinti gyakorlat fényében, hogy a Bíróság meg fog kerülni bizonyos 
„opt-in” megállapodásokat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 200
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például olyan területekre vonatkozó rendelkezéseké, mint az Egyesült 
Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-in) biztosító megállapodások 
kiterjesztése a rendőri együttműködésre és a büntetőjogra, a charta alapján az 
Egyesült Királyság és Lengyelország tekintetében a jogorvoslati lehetőségeket
korlátozó jegyzőkönyv, valamint az Olaszországnak a degresszív arányosság elvétől 
eltérően a Parlamentben biztosított – a Szerződés szerint kötelező – további helyekre 
vonatkozó, a kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, jogilag nem 
kötelező érvényű nyilatkozat;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 201
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország számára bonyolult (opt-in / opt-
out) megállapodások kiterjesztése a Schengeni megállapodás egész terültére és a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére, a chartának az Egyesült 
Királyság és Lengyelország nemzeti jogára vonatkozó hatályát korlátozni próbáló
jegyzőkönyv, valamint az Olaszországnak a degresszív arányosság elvétől eltérően a 
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Parlamentben biztosított további helyek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 202
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-in) 
biztosító megállapodások kiterjesztése a rendőri együttműködésre és a büntetőjogra, a 
chartának az Egyesült Királyság és Lengyelország nemzeti jogára vonatkozó hatályát 
korlátozó jegyzőkönyv (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Módosítás: 203
6. bekezdés harmadik francia bekezdés

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-in) 
biztosító megállapodások kiterjesztése a rendőri együttműködésre és a büntetőjogra, a 
chartának az Egyesült Királyság és Lengyelország nemzeti jogára vonatkozó hatályát 
korlátozó jegyzőkönyv (törlés);

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 204
6. bekezdés negyedik francia bekezdés

– a Szerződés egyes olyan részei – vagy a mellékelt nyilatkozatok –
megfogalmazásának módosítása, amelyek hangneme indokolatlanul negatív, ami az 
Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti, és ami nem 
megfelelő jelzés a nyilvánosság felé; az európai nemzetek polgárai aggódnak a 
kormányok lisszaboni tárgyalásokon kívüli megállapodását látván, amiatt, hogy 
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egyik kormány sem szervez népszavazást, és ily módon nem vállalja annak 
kockázatát, hogy az átkozmetikázott alkotmánytervezetet ismételten elutasítsák;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 205
6. bekezdés negyedik francia bekezdés

– a Szerződés egyes olyan részei, (törlés) vagy a kormányközi konferencia 
záróokmányához csatolt nyilatkozatok megfogalmazásának módosítása, (törlés) ami 
az Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti a 
kormányokban, és ami nem megfelelő jelzés a nyilvánosság felé;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 206
6. bekezdés negyedik francia bekezdés

– a Szerződés egyes olyan részei – vagy a mellékelt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok –
megfogalmazásának módosítása, amelyek hangneme indokolatlanul negatív, ami az 
Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti, és ami nem 
megfelelő jelzés a nyilvánosság felé;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok

Módosítás: 207
6. bekezdés 4a. albekezdés (új)

– figyelmeztet annak kockázatára, hogy a Tanács a Szerződés végrehajtásával 
összefüggésben (például fontos tisztségek betöltése és a külügyi szolgálat felállítása) 
nem veszi figyelembe a Parlament és a Bizottság legitim érdekeit;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Klaus Hänsch

Módosítás: 208
6a. bekezdés (új)

6a. emlékeztet arra, hogy üdvözölte a 2004-es Alkotmányszerződést, amelyben egy 
kiterjedt demokratikus konszenzus eredményét látta, valamint történelmi lépésnek 
tekintette egy demokratikusabb, hatékonyabb és átláthatóbb Unió felé vezető úton, 
és emlékeztet arra is, hogy e Szerződést az óhajának megfelelőnek nevezte; 
ugyanakkor elfogadja e Szerződés helyett a Lisszaboni Szerződést azzal a 
meggyőződéssel, hogy egy megváltozott politikai kontextusban az Európai Unió 
számára nélkülözhetetlen reform optimális alapját jelenti;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 209
7. és 8. bekezdés

Fel kell cserélni a 7. és 8. bekezdést.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 210
7. és 8. bekezdés

Fel kell cserélni a 7. és 8. bekezdést.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 211
7. és 8. bekezdés

Fel kell cserélni a 7. és 8. bekezdést.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andreas Mölzer

Módosítás: 212
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy e Szerződés csak akkor nyújt szilárd és tartós keretet az Európai Unió 
jövőbeni fejlődésének, ha valamennyi tagállamban népszavazásra bocsátják, ezáltal 
biztosítva az Unió polgárai számára a közvetlen részvételt;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 213
7. bekezdés

(a 7. bekezdés 8. bekezdésre változik)

7. e Szerződést elengedhetetlen új lépésnek tekinti Európa egyesítésének útján; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 214
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy e Szerződés szilárd és tartós keretet ad az Európai Unió jövőbeni 
fejlődésének; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy lelkiismeretesen kívánja gyakorolni 
intézményi felelősségét, amely az Unió jövőbeni fejlődését illetően a Szerződések 
módosítása terén újonnan ráruházott kezdeményezés jogából ered;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Bronisław Geremek

Módosítás: 215
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy e Szerződés megfelelő keretet ad az Európai Unió (törlés) fejlődésének; 
javasolja, hogy a jövőben tízévente hívjanak össze egy konventet, például március 
25-én, az alapító Római Szerződés évfordulóján azzal a céllal, hogy felülvizsgálja a 
Szerződések működését és alkalmazását annak érdekében, hogy megfeleljenek az 
EU előtt álló kihívásoknak és feladatoknak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 216
7. bekezdés

(a 7. bekezdés 8. bekezdésre változik)

7. úgy véli, hogy e Szerződés szilárd és tartós keretet ad, (törlés) mely lehetőséget nyújt
az Európai Unió jövőbeni fejlődésére;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Módosítás: 217
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy e Szerződés szilárd és tartós keretet ad azáltal, hogy lefekteti a 
jövőbeni Unió további fejlődéséhez szükséges alapokat;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Andrew Duff

Módosítás: 218
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés szilárd és tartós keretet ad az Európai Unió 
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további bővítésének és elmélyítésének;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 219
8. bekezdés

8. elveti a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama ugyanígy 
tesz, mivel megkerüli a Franciaország és Hollandia által demokratikusan kifejezett 
„nem”-et, és mivel azt minden körülmények között mindenhol népszavazásra kellett 
volna bocsátani;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 220
8. bekezdés

8. jóváhagyja a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama abban 
a helyzetben lesz, hogy a ratifikálást 2009. január 1-jéig végrehajtsa, népszavazások 
megszervezésén keresztül bevonva a népeket az európai integráció ezen alapvető 
jelentőségű lépésébe;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Andreas Mölzer

Módosítás: 221
8. bekezdés

8. nem támogatja tehát sem a Szerződést, sem annak végrehajtási szabályait és reméli, 
hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában népszavazást fognak tartani e 
kérdésről;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 222
8. bekezdés

8. jóváhagyja a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama abban 
a helyzetben lesz, hogy a ratifikálást kellő időben végrehajtsa ahhoz, hogy a 
Szerződés 2009. január 1-jén hatályba léphessen;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 223
8. bekezdés

(a 8. bekezdés 7. bekezdésre változik)

8. jóváhagyja a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama 
megfelelő időben ratifikálni fogja ahhoz, hogy 2009. január 1-jén hatályba 
léphessen;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 224
8. bekezdés

8. jóváhagyja a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama 
megfelelő időben ratifikálni fogja ahhoz, hogy 2009. január 1-jén hatályba 
léphessen;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 225
8. bekezdés

8. jóváhagyja a Szerződést és rámutat annak szükségességére, hogy az Európai Unió 
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valamennyi tagállamának abban a helyzetben kell lennie, hogy a ratifikálást 2009. 
január 1-jéig végrehajtsa;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 226
8a. bekezdés (új)

8a. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlamentre 
kezdeményezési jogot ruház a Szerződés későbbi módosításaira vonatkozóan, és arra 
is, hogy e joggal akkor kíván élni, amikor erre új kihívások miatt az Európai 
Uniónak szüksége lesz;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 227
9. bekezdés

9. tudatában van annak, hogy a módosító szerződés szükségszerűen kevésbé egyértelmű 
és olvasható, mint az egységes szerkezetbe foglalt szerződés, de várja a Lisszaboni 
Szerződés által felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt Szerződések, és 
általánosabban véve a 18 Szerződésből és azonos jogi értékű aktusból eredő mintegy 
3.000 oldalnyi hatályos elsődleges jognak a gyors közzétételét, amely az Európai 
Unió egyértelműbb alapszövegét adja majd a polgároknak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 228
9. bekezdés

9. tudatában van annak, hogy a módosító szerződés szükségszerűen kevésbé egyértelmű 
és olvasható, mint az egységes szerkezetbe foglalt szerződés; következésképpen kéri a 
Lisszaboni Szerződés által felülvizsgált egységes szerkezetbe foglalt Szerződések 
gyors közzétételét, amely az Európai Unió egyértelműbb alapszövegét adja majd a 
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polgároknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Costas Botopoulos

Módosítás: 229
9. bekezdés

9. tudatában van annak, hogy a módosító szerződés szükségszerűen kevésbé egyértelmű 
és olvasható, mint az egységes szerkezetbe foglalt szerződés, és kéri a Lisszaboni 
Szerződés által felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt Szerződések igen gyors 
közzétételét, amely az Európai Unió egyértelműbb alapszövegét adja majd a 
polgároknak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 230
9. bekezdés

9. tudatában van annak, hogy a módosító szerződés szükségszerűen kevésbé egyértelmű 
és olvasható, mint az egységes szerkezetbe foglalt szerződés, de várja a Lisszaboni 
Szerződés által felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt Szerződések gyors 
közzétételét, amely az Európai Unió egyértelműbb alapszövegét adja majd mind a nő, 
mind pedig a férfi polgároknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 231
10. bekezdés

10. ismételten megerősíti kérését, hogy a jóhiszemű együttműködés elvével összhangban 
az EU intézményeinek és a nemzeti hatóságoknak is minden lehetséges erőfeszítést 
meg kell tenniük annak érdekében, hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos 
tájékoztatást kapjanak a Szerződés tartalmáról; ez a világos és tárgyilagos tájékoztatás 
különösen feltételezi azt, hogy a Szerződést pártolók és ellenzők egyenlő 
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fegyverekkel vitázhassanak a közvélemény előtt, vagyis egyenlő nagyságú 
kommunikációs költségvetéssel, a médiában való egyenlő mértékű megjelenés 
biztosításával, szemben azzal, ami a 2005-ös népszavazási kampány során történt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 232
10. bekezdés

10. ismételten megerősíti kérését, hogy a jóhiszemű együttműködés elvével összhangban 
az EU intézményeinek és a nemzeti hatóságoknak is minden lehetséges erőfeszítést 
meg kell tenniük annak érdekében, hogy az európai nő és férfi polgárok világos és 
tárgyilagos tájékoztatást kapjanak a Szerződés tartalmáról;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Módosítás: 233
10a. bekezdés (új)

10a. ismételten kéri, hogy demokratikus megfontolásból figyeljenek arra, hogy a 
Lisszaboni Szerződésben átvett módosításokat is tegyék közzé a Szerződések egységes 
szerkezetbe foglalt változata formájában;

Or. en
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