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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 1
Odniesienie 1

– uwzględniając traktat lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 2
Odniesienie 1

– uwzględniając traktat z 13 grudnia 2007 r. zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (traktat lizboński),

Or. de
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 3
Odniesienie 2

skreślone

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 4
Odniesienie 3

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych z 12 grudnia 2007 r.,

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 5
Odniesienie 4

Dodane po odniesieniu 5 jako odniesienie 5a)

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 6
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że ostatnie 50 lat rozwoju Unii Europejskiej zrodzonej z pokoju 
między narodami były kluczowe dla (skreślenie) stabilizacji na kontynencie 
uprzednio targanym wojną, dla skonsolidowania demokracji, wolności i praw 
obywateli, dla podniesienia dobrobytu i dostatku poprzez stworzenie największego 
jednolitego rynku na świecie o wspólnych przepisach w zakresie norm socjalnych, 
ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji, wyposażonego w unię gospodarczą i 
walutową, dla umożliwienia państwom członkowskim wspólnego rozwiązywania 
problemów wykraczających poza granice krajowe, zwłaszcza w zakresie środowiska 
naturalnego, oraz dla wzmocnienia głosu Europy w sprawach światowych,
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Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 7
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że ostatnie 50 lat rozwoju Unii Europejskiej były kluczowe dla 
ustanowienia obszaru pokoju i stabilizacji na kontynencie uprzednio targanym wojną, 
dla skonsolidowania demokracji, wolności i praw obywateli, dla podniesienia 
dobrobytu, solidarności i dostatku poprzez stworzenie największego jednolitego 
rynku na świecie o wspólnych przepisach w zakresie norm socjalnych, ochrony 
konsumentów i wolnej konkurencji, (skreślenie) unii gospodarczej i walutowej oraz 
unii celnej, dla umożliwienia państwom członkowskim wspólnego rozwiązywania 
problemów wykraczających poza granice krajowe, zwłaszcza w zakresie środowiska 
naturalnego, oraz dla wzmocnienia głosu Europy w sprawach światowych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 8
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że ostatnie 50 lat rozwoju Unii Europejskiej były kluczowe dla 
ustanowienia obszaru pokoju i stabilizacji na kontynencie uprzednio targanym wojną, 
dla skonsolidowania demokracji, wolności i praw obywateli, dla podniesienia 
dobrobytu i dostatku poprzez stworzenie największego jednolitego rynku na świecie o 
wspólnych przepisach w zakresie norm socjalnych, ochrony środowiska naturalnego 
oraz konsumentów i uczciwej konkurencji, wyposażonego w unię gospodarczą i 
walutową, dla umożliwienia państwom członkowskim wspólnego rozwiązywania 
problemów wykraczających poza granice krajowe (skreślenie) oraz dla wzmocnienia 
głosu Europy w sprawach światowych,

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 9
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze uznaną potrzebę zreformowania, przy uwzględnieniu dzisiejszej 
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rzeczywistości europejskiej, w szczególności liczby członków, różnorodności 
gospodarek i społeczeństw, przebudzenia poczucia tożsamości, braku zewnętrznego 
zagrożenia i wzmocnienia struktur Unii w celu zintegrowania tych osiągnięć oraz 
poprawienia zdolności Unii złożonej z dwudziestu siedmiu, a potencjalnie i większej 
ilości państw członkowskich do skutecznego funkcjonowania w sposób umożliwiający 
wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom oraz poddanie się większej 
demokratycznej odpowiedzialności,

Or. fr

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 10
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze uznaną potrzebę zreformowania i wzmocnienia struktur Unii w celu 
zintegrowania tych osiągnięć oraz poprawienia zdolności Unii złożonej z dwudziestu 
siedmiu, a potencjalnie i większej ilości państw członkowskich do skutecznego 
funkcjonowania w sposób umożliwiający wychodzenie naprzeciw nowym 
wyzwaniom oraz poddanie się większej demokratycznej odpowiedzialności, jednak 
bez przekształcania jej w scentralizowane, wszechmocne „superpaństwo”,

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 11
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze uznaną potrzebę zreformowania i wzmocnienia struktur Unii w celu 
zintegrowania tych osiągnięć oraz poprawienia zdolności Unii złożonej z dwudziestu 
siedmiu, a potencjalnie i większej ilości państw członkowskich do skutecznego 
funkcjonowania (skreślenie),

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 12
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że potrzeba ta leży u źródeł kolejnych reform, które - począwszy od 
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traktatu z Maastricht, który zaznaczył zmianę w europejskiej integracji, prowadząc do 
powstania unii gospodarczej i walutowej oraz przejścia od zasadniczo gospodarczej 
wspólnoty do unii politycznej - stanowiły próbę osadzenia struktur instytucjonalnych 
Unii i doprowadziły do deklaracji z Laeken, otwierającej drogę innemu procesowi 
reform - opartemu na metodzie z udziałem konwentu, a już nie wyłącznie na 
konferencjach międzyrządowych, przypominając w szczególności, że „obywatele nie 
pragną super-państwa europejskiego ani mieszających się do wszystkiego instytucji 
europejskich”,

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 13
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że wcześniej podjęte wysiłki zmierzające do reformowania Unii 
poprzez zastąpienie traktatów jedną konstytucją poparła ogromna większość 
wybranych przedstawicieli obywateli europejskich do Parlamentu Europejskiego1, a 
konstytucję ratyfikowało w drodze parlamentarnej 2/3 państw członkowskich (z 
wyjątkiem Hiszpanii i Luksemburga), lecz w drodze referendum odrzuciły dwa 
(Francja i Królestwo Niderlandów), zaś po okresie refleksji, w czasie którego stało się 
jasne, że nie da się uzyskać koniecznego poparcia wszystkich państw członkowskich, 
zrezygnowano z tego podejścia na rzecz zmieniania istniejących już traktatów w celu 
włączenia do nich przepisów traktatu konstytucyjnego odrzuconego przez dwa 
narody,

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 14
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że wcześniej podjęte wysiłki zmierzające do reformowania Unii 
poprzez zastąpienie traktatów jedną konstytucją poparła ogromna większość 
wybranych przedstawicieli obywateli europejskich do Parlamentu Europejskiego2, a 
konstytucję ratyfikowało 2/3 państw członkowskich, lecz w referendum odrzuciły

                                               
1 Przy 500 głosach „za”, 137 „przeciw” i 40 wstrzymujących się (rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 
stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - sprawozdanie Corbetta/Méndeza 
de Vigo , Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88)
2 Przy 500 głosach „za”, 137 „przeciw” i 40 wstrzymujących się (rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 
stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - sprawozdanie Corbetta/Méndeza 
de Vigo , Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88)
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dwa (Francja i Królestwo Niderlandów), zaś po okresie refleksji, w czasie którego 
stało się jasne, że nie da się uzyskać koniecznego poparcia wszystkich państw 
członkowskich, zrezygnowano z tego podejścia na rzecz zmieniania istniejących już 
traktatów,

Or. de

Poprawkę złożył Bronisław Geremek

Poprawka 15
Punkt E preambuły

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 16
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został 
przygotowany przez Konwent złożony z dwóch przedstawicieli wszystkich 
parlamentów krajowych, szesnastu posłów do PE, dwóch przedstawicieli Komisji 
Europejskiej oraz z jednego przedstawiciela każdego z rządów krajowych, a 
zgromadzenie to przygotowało projekt tekstu w jawnych obradach, uzyskując 
porozumienie, które pozostało zasadniczo niezmienione aż do konferencji 
międzyrządowej w 2004 r., traktat lizboński zaś, rezygnując z niektórych 
drugorzędnych cech konstytucji dotyczących symboli Unii, jest wynikiem prac 
tradycyjną metodą międzyrządową, opartą na posiedzeniach przy drzwiach 
zamkniętych,

Or. fr

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 17
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został 
przygotowany przez Konwent złożony z dwóch przedstawicieli wszystkich 
parlamentów krajowych, szesnastu posłów do PE, dwóch przedstawicieli Komisji 



AM\702096PL.doc 7/79 PE400.320v01-00

PL

Europejskiej oraz z jednego przedstawiciela każdego z rządów krajowych, a 
zgromadzenie to przygotowało projekt tekstu w jawnych obradach, uzyskując 
porozumienie, które pozostało zasadniczo niezmienione aż do konferencji 
międzyrządowej w 2004 r., traktat lizboński zaś, rezygnując z niektórych cech 
konstytucji, jest wynikiem prac bardziej tradycyjną metodą międzyrządową, jednak 
przy pełnym udziale trzech przedstawicieli z Parlamentu Europejskiego,

Or. en

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 18
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został 
przygotowany przez Konwent złożony z dwóch przedstawicieli wszystkich 
parlamentów krajowych, szesnastu posłów do PE, dwóch przedstawicieli Komisji 
Europejskiej oraz z jednego przedstawiciela każdego z rządów krajowych, a 
zgromadzenie to przygotowało projekt tekstu w jawnych obradach, uzyskując 
porozumienie, które było podstawą prac konferencji międzyrządowej w 2004 r., 
traktat lizboński zaś, rezygnując z niektórych cech konstytucji, jest wynikiem prac 
tradycyjną metodą międzyrządową, opartą na posiedzeniach przy drzwiach 
zamkniętych,

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 19
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że owa zmiana metody i procesu, przy zachowaniu w nowej formie 
wielu praktycznych dostosowań przewidzianych dla struktury instytucjonalnej Unii, 
oznaczała obniżenie ambicji i zrezygnowanie z kilku w zasadzie estetycznych cech 
konstytucji, odłożenie wejścia w życie niektórych z jej nowych mechanizmów oraz 
włączenie do traktatów specyficznych rozwiązań charakterystycznych dla różnych 
państw członkowskich,

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 20
Punkt G preambuły

G. mając jednakże na uwadze, że zgoda na traktat każdego pojedynczego rządu 
krajowego w Unii pokazuje, że wszystkie wybrane rządy państw członkowskich 
uważają, że kompromis ten jest podstawą, na której pragną opierać swą współpracę w 
przyszłości, i będzie wymagać od każdego z nich wykazania się maksymalnym 
politycznym zaangażowaniem, by zapewniono jego ratyfikację do dnia 1 stycznia 
2009 r., przy czym każde państwo, z wyjątkiem Irlandii, gdzie referendum jest
obowiązkowe, będzie mogło wybrać drogę parlamentarną lub drogę referendum, 
przy czym referendum jest najlepszym sposobem włączenia ludności do decydowania 
o losie Europy,

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 21
Punkt G preambuły

G. mając (skreślenie) na uwadze, że zgoda na traktat każdego pojedynczego rządu 
krajowego w Unii pokazuje, że wszystkie wybrane rządy państw członkowskich 
uważają, że kompromis ten jest podstawą, na której pragną opierać swą współpracę w 
przyszłości, i będzie wymagać od każdego z nich wykazania się maksymalnym 
politycznym zaangażowaniem, by zapewniono jego ratyfikację przed 1 stycznia 2009 
r.,

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 22
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że korzystnie byłoby, gdyby nowy traktat wszedł w życie przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., aby umożliwić obywatelom 
dokonanie wyborów politycznych w pełnej świadomości nowych ram 
instytucjonalnych Unii, lecz również, w przypadku braku referendum, wyrażenie ich 
aprobaty lub dezaprobaty odnośnie do tych nowych ram instytucjonalnych,

Or. fr
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Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 23
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że korzystnie byłoby, gdyby traktat lizboński został ratyfikowany 
przez wszystkie państwa członkowskie do końca 2008 r., aby w wyborach w 2009 r.
umożliwić obywatelom oddanie głosu w pełnej świadomości nowych ram 
instytucjonalnych Unii,

Or. de

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 24
Punkt H preambuły

H. nie dotyczy wersji polskiej

Or. fr

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 25
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że konieczne jest, aby nowy traktat wszedł w życie przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., aby umożliwić obywatelom dokonanie 
wyborów politycznych w pełnej świadomości nowych ram instytucjonalnych Unii,

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 26
Punkt H preambuły

H. nie dotyczy wersji polskiej
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Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 27
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński wyraźnie poprawia istniejące 
traktaty, wnosząc więcej demokratycznej odpowiedzialności do Unii (poprzez 
wzmocnienie ról Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych), wzmocni 
prawa obywateli europejskich w stosunku do Unii oraz poprawi skuteczne 
funkcjonowanie instytucji unijnych; stwierdza, że wobec tego nie ma żadnego 
powodu, aby obywatele go odrzucili, zwłaszcza, że żaden rząd, z wyjątkiem Irlandii, 
nie zwróci się do nich o wydanie opinii poprzez referendum;

Or. fr

Poprawkę złożył Andreas Mölzer

Poprawka 28
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński ze względu na liczne 
odstępstwa i chaotyczną strukturę nie ulepsza wyraźnie istniejących traktatów i że 
właśnie unikanie referendów w sprawie tego traktatu doprowadza wnoszenie więcej 
demokratycznej odpowiedzialności do Unii do absurdu i ogranicza prawa obywateli 
europejskich w stosunku do Unii;

Or. de

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 29
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński poprzez wzmocnienie 
europejskiej demokracji, rozwój parlamentaryzmu i wynikającą z tego zwiększoną 
demokratyczną legitymację ze strony obywatela europejskiego wyraźnie poprawia 
istniejące traktaty;

Or. de
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Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 30
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński wyraźnie poprawia istniejące 
traktaty, że ulepszy on skuteczne funkcjonowanie instytucji unijnych wnosząc więcej 
demokratycznej odpowiedzialności do Unii (poprzez wzmocnienie ról Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych), wzmocni prawa obywateli europejskich w 
stosunku do Unii (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 31
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński wyraźnie poprawia istniejące 
traktaty, wnosząc więcej demokratycznej odpowiedzialności do Unii (skreślenie), 
wzmacniając prawa obywateli europejskich w stosunku do Unii oraz poprawiając
skuteczne funkcjonowanie instytucji unijnych;

Or. de

Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 32
Ustęp 1

1. konstatuje, że postrzegany całościowo, traktat lizboński wyraźnie poprawia istniejące 
traktaty, wnosząc do Unii więcej demokratycznej odpowiedzialności i zdolności do 
podejmowania decyzji (poprzez wzmocnienie ról Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych), wzmocni prawa obywateli europejskich w stosunku do Unii 
oraz poprawi skuteczne funkcjonowanie instytucji unijnych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 33
Kolejność

Umieścić tytuł „Większa skuteczność” przed tytułami „Większa demokratyczna 
odpowiedzialność” i „Więcej praw i jasności dla obywateli”.

Or. fr

Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 34
Ustęp 2 wprowadzenie

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wzmocniona zostanie demokratyczna 
odpowiedzialność i zdolność do podejmowania decyzji umożliwiająca obywatelom 
uzyskanie większej kontroli nad działaniami Unii, zwłaszcza dzięki następujących 
usprawnieniom:

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 35
Ustęp 2 część wprowadzająca

2. nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożyli Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 36
Artykuł 2 litera a) część wprowadzająca

skreślony

Or. en



AM\702096PL.doc 13/79 PE400.320v01-00

PL

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 37
Artykuł 2 litera a) część wprowadzająca

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 38
Ustęp 2 litera a) część wprowadzająca

a) przyjęcie całej legislacji Unii Europejskiej podlegać będzie kontroli parlamentarnej, 
jaka nie istnieje w żadnej (skreślenie) międzynarodowej strukturze:

Or. pl

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 39
Ustęp 2 litera a) tiret pierwsze

– cała europejska legislacja, z paroma wyjątkami, podlegać będzie podwójnemu 
zatwierdzeniu - na równych prawach - przez Radę (w której państwa członkowskie 
reprezentowane są przez ich rządy, odpowiedzialne zgodnie z zasadami demokracji 
przed parlamentami narodowymi lub przed swoimi obywatelami) oraz przez 
Parlament Europejski (w którym obywatele są bezpośrednio reprezentowani przez 
bezpośrednio wybranych posłów);

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 40
Ustęp 2 litera a) tiret drugie

– wzmocniona zostanie już wcześniej istniejąca kontrola nad całą legislacją Unii, 
pełniona przez parlamenty krajowe, wraz z otrzymywaniem przez nie całości 
europejskich wniosków legislacyjnych na tyle wcześnie, by poddać je pod dyskusję ze 
swymi ministrami, zanim Rada przyjmie na ich temat stanowisko, dzięki czemu 
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uzyskają one prawo sprzeciwu wobec danego wniosku, jeśli stwierdzą, że nie 
przestrzega się w nich zasady pomocniczości; zwraca się w związku z tym do Rady o 
dokładne wskazanie zakresu obowiązku danej instytucji europejskiej 
„uwzględnienia uzasadnionej opinii” danego parlamentu krajowego na warunkach, 
o których mowa w art. 7 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności;

Or. fr

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 41
Ustęp 2 litera a) tiret drugie

– wzmocniona zostanie (skreślenie) kontrola nad całą legislacją Unii, pełniona przez 
parlamenty krajowe, wraz z otrzymywaniem przez nie całości europejskich wniosków 
legislacyjnych na tyle wcześnie, by poddać je pod dyskusję ze swymi ministrami, 
zanim Rada przyjmie na ich temat stanowisko; parlamenty krajowe będą mogły 
kontrolować zgodność z zasadą pomocniczości, ponieważ na wniosek większości 
parlamentów krajowych ustawodawca Unii będzie zobowiązany zakończyć 
procedurę ustawodawczą i każdy parlament krajowy otrzyma prawo do wszczęcia 
postępowania w odniesieniu do jakiegokolwiek rozporządzenia UE lub dyrektywy 
UE, które(a) ich zdaniem nie jest zgodne(a) z zasadą pomocniczości;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 42
Ustęp 2 litera a) tiret drugie

– wzmocniona zostanie już wcześniej istniejąca kontrola nad całą legislacją Unii, 
pełniona przez parlamenty krajowe, wraz z otrzymywaniem przez nie całości 
europejskich wniosków legislacyjnych na tyle wcześnie, by poddać je pod dyskusję ze 
swymi ministrami, zanim Rada przyjmie na ich temat stanowisko, dzięki czemu 
uzyskają one prawo do zażądania ponownego zbadania wniosku, jeśli stwierdzą, że 
nie przestrzega się w nich zasady pomocniczości;

Or. de
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 43
Ustęp 2 litera b)

b) Przewodniczący Komisji będzie wybierany przez Parlament Europejski na wniosek 
Rady Europejskiej kwalifikowaną większością głosów i „uwzględniając wybory do 
Parlamentu Europejskiego”; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy 
podporządkowanie się politycznej większości państw lub Parlamentu jest zgodna z
zasadą, według której „Komisja wspiera ogólny interes Unii”, o której mowa w art. 
9D, i jeśli tak, to w jaki sposób;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 44
Ustęp 2 litera b)

(b) Przewodniczący Komisji będzie wybierany przez Parlament Europejski na wniosek 
Rady Europejskiej (skreślenie cudzysłowu) uwzględniając wybory do Parlamentu 
Europejskiego (skreślenie cudzysłowu);

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 45
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel będzie odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i 
przed Przewodniczącym Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej 
na to stanowisko) oraz, jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie, wobec kogo jest politycznie odpowiedzialny Wysoki 
Przedstawiciel, poza przypadkiem zbiorowej odpowiedzialności Komisji, skoro nie 
może on zostać odwołany ze stanowiska ani przez przewodniczącego Komisji, ani 
przez Radę Ministrów;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 46
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel będzie odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i 
przed Przewodniczącym Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej 
na to stanowisko) oraz, jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie, w jaki sposób zostanie zapewniona synteza między 
stosunkami zewnętrznymi Komisji a polityką zagraniczną Rady, oraz o wskazanie 
kto w Komisji lub Radzie Europejskiej nadawać będzie główny impuls polityce 
zagranicznej Unii;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 47
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel będzie odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i 
przed Przewodniczącym Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej 
na to stanowisko) oraz, jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie, kto będzie reprezentował Unię na zewnątrz, ponieważ 
art. 25 powierza reprezentację w sprawach WPZiB przewodniczącemu Rady 
Europejskiej „bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela”, oraz o 
wskazanie, jak rozwiązany zostanie konflikt w odniesieniu do decyzji w zakresie 
polityki zagranicznej między stanowiskami Komisji, której zadaniem jest obrona 
„ogólnego interesu Unii”, a stanowiskami Rady, która reprezentuje państwa;

Or. fr

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 48
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel będzie mianowany zarówno przez Radę Europejską, jak i 
przez Przewodniczącego Komisji (skreślenie) oraz, jako członek Komisji, za zgodą
Parlamentu Europejskiego;

Or. en
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Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 49
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel będzie odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i 
przed Przewodniczącym Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej 
na to stanowisko) oraz, jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim i musi 
poddać się w Parlamencie takiej samej procedurze inwestytury jak każdy inny 
komisarz;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 50
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa będzie 
odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i przed Przewodniczącym 
Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej na to stanowisko) oraz, 
jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim;

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 51
Ustęp 2 litera c)

c) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
będzie odpowiedzialny zarówno przed Radą Europejską, jak i przed Przewodniczącym 
Komisji (którego zgoda konieczna jest do mianowania go/jej na to stanowisko) oraz, 
jako członek Komisji, przed Parlamentem Europejskim;

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 52
Ustęp 2 litera d)

d) nowa procedura budżetowa wymagać będzie zatwierdzenia zarówno przez Radę, jak i 
Parlament Europejski wszystkich wydatków Unii, obejmując w ten sposób dosłownie 
wszystkie wydatki Unii pełnią demokratycznej kontroli; Rada proszona jest w 
związku z tym o wyjaśnienie swojego stanowiska odnośnie do perspektywy 
utworzenia podatku europejskiego, który wynikałby z decyzji podejmowanych od tej 
chwili w zakresie wydatków publicznych głównie przez Parlament Europejski;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 53
Ustęp 2 litera d)

d) nowa procedura budżetowa wymagać będzie zatwierdzenia zarówno przez Radę, jak i 
Parlament Europejski wszystkich wydatków Unii (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 54
Ustęp 2 litera d)

d) stworzona została nowa, uproszczona i demokratyczna procedura budżetowa 
wymagająca tylko jednego czytania; zniesiono rozróżnienie między wydatkami 
obowiązkowymi i nieobowiązkowymi gwarantując w ten sposób pełną równość 
między Parlamentem a Radą w zakresie zatwierdzania całości budżetu rocznego;
Parlamentowi przyznano również prawo zgody na prawnie wiążące wieloletnie ramy 
finansowe;

Or. en
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Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 55
Ustęp 2 litera d)

d) rozróżnienie pomiędzy wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi zostaje 
zniesione, wskutek czego Parlament Europejski otrzymuje pełne prawo 
współdecydowania o wszystkich wydatkach Unii;

Or. de

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 56
Ustęp 2 litera d)

d) nowa procedura budżetowa wymagać będzie zatwierdzenia zarówno przez Radę, jak i 
Parlament Europejski wszystkich wydatków Unii, obejmując w ten sposób 
(skreślenie) wszystkie wydatki Unii pełnią demokratycznej kontroli;

Or. en

Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 57
Ustęp 2 litera d)

d) nowa procedura budżetowa wymagać będzie zatwierdzenia zarówno przez Radę, jak i 
Parlament Europejski wszystkich wydatków Unii, obejmując w ten sposób dosłownie 
wszystkie wydatki Unii pełnią demokratycznego procesu decyzyjnego;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bondeº

Poprawka 58
Ustęp 2 litera e)

e) demokratyczna kontrola nad korzystaniem przez Komisję z przekazanych jej 
uprawnień legislacyjnych zostanie wzmocniona poprzez nowy system nadzoru 
sprawowanego przez Parlament Europejski i Radę, który umożliwi obu instytucjom 
odwołanie decyzji Komisji w sprawie prawodawstwa delegowanego, jakiemu się 
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sprzeciwiają, i daje obu instytucjom prawo do cofnięcia przekazania uprawnień; Rada 
proszona jest o wskazanie kryteriów umożliwiających odróżnienie tego, co art. 249b 
nazywa „innymi niż istotne elementami aktu prawodawczego” od tego co jest istotne, 
w celu uniknięcia ukrytego i dokonywanego bez zgody transferu uprawnień 
legislacyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 59
Ustęp 2 litera e)

e) demokratyczna kontrola nad uprawnieniami prawodawczymi delegowanymi na rzecz 
Komisji zostanie wzmocniona poprzez nowy system nadzoru (skreślenie), który 
umożliwi Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie odwołanie decyzji Komisji 
(skreślenie) lub cofnięcie delegowania uprawnień;

Or. de

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 60
Ustęp 2 litera e)

e) demokratyczna kontrola uprawnień legislacyjnych Komisji zostanie wzmocniona 
poprzez nowy system nadzoru sprawowanego przez Parlament Europejski i Radę, 
który umożliwi obu instytucjom sprzeciw, a nawet odwołanie decyzji Komisji w 
sprawie prawodawstwa delegowanego oraz daje im prawo do cofnięcia przekazanych 
Komisji uprawnień;

Or. pl

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 61
Ustęp 2 litera e)

e) demokratyczna kontrola nad korzystaniem przez Komisję z przekazanych jej 
uprawnień legislacyjnych zostanie wzmocniona poprzez nowy system nadzoru 
sprawowanego przez Parlament Europejski i Radę, w szczególności poprzez 
umożliwienie obu instytucjom odwołania decyzji Komisji w sprawie prawodawstwa 
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delegowanego, jakiemu się sprzeciwiają, i przyznanie obu instytucjom prawa do 
cofnięcia przekazania uprawnień;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 62
Ustęp 2 litera f)

f) obradując lub głosując nad projektami aktów prawnych, Rada odbywać będzie 
publiczne posiedzenia, umożliwiając w ten sposób obywatelom śledzenie działań ich 
rządów krajowych w Radzie;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 63
Ustęp 2 litera g)

g) agencje, zwłaszcza Europol, zostaną poddane większej kontroli demokratycznej, 
której zasady zostaną określone przez Radę, podobnie jak zasady „uczestnictwa” 
parlamentów narodowych w „ocenie” wdrażania polityki w ramach przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz kontroli Eurojustu;

Or. fr

Poprawkę złożyli Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 64
Ustęp 2 litera g)

g) agencje, zwłaszcza Europol i Eurojust, zostaną poddane większej kontroli 
demokratycznej;

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 65
Ustęp 2 litera h)

h) wzmocniona zostanie rola Komitetu Regionów, w szczególności poprzez przyznanie 
temu niereprezentacyjnemu organowi prawa zaskarżania do Trybunału 
Sprawiedliwości aktów legislacyjnych przyjętych przez państwa; Rada proszona jest 
o uzasadnienie przyznania takiego prawa, a bardziej ogólnie, o wyjaśnienie 
zasadności oraz wysokości związanych z tym wydatków, jakie powodują te organy 
dla podatnika europejskiego;

Or. fr

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 66
Ustęp 2 litera h)

h) Komitet Regionów uzyska prawo wnoszenia spraw do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, okres sprawowania mandatu przez jego członków zostanie 
przedłużony do pięciu lat, zaś jego stosunki z Parlamentem Europejskim będą 
określone w bardziej precyzyjny sposób;

Or. el

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 67
Ustęp 2 litera i)

i) procedura zmiany traktatów stanie się w przyszłości bardziej otwarta i demokratyczna, 
gdyż Parlament Europejski również uzyska uprawnienie do wnoszenia wniosków w 
tym zakresie, a kontrola jakiejkolwiek proponowanej zmiany będzie prowadzona 
przez konwent, w którego skład wejdą przedstawiciele parlamentów krajowych i 
Parlamentu Europejskiego, chyba że Parlament uzna, że nie jest to konieczne; Rada 
proszona jest o sprecyzowanie dokładnego składu konwentu przewidzianego w art. 
48, w szczególności czy będą w nim dominowali przedstawiciele parlamentów 
narodowych, czy po raz kolejny przedstawiciele instytucji europejskich;

Or. fr



AM\702096PL.doc 23/79 PE400.320v01-00

PL

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 68
Ustęp 2 litera i)

i) procedura zmiany traktatów stanie się w przyszłości bardziej otwarta i demokratyczna, 
gdyż po pierwsze również Parlament Europejski (skreślenie) uzyska uprawnienie do 
wnoszenia wniosków w tym zakresie, a po drugie kontrola jakiejkolwiek 
proponowanej zmiany będzie zasadniczo prowadzona przez konwent, w którego skład 
wejdą oprócz przedstawicieli rządów przedstawiciele parlamentów krajowych i 
Parlamentu Europejskiego (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 69
Ustęp 2 litera i)

i) procedura zmiany traktatów stanie się w przyszłości bardziej otwarta i demokratyczna, 
gdyż Parlament Europejski również uzyska uprawnienie do wnoszenia wniosków w 
tym zakresie; kontrola jakiejkolwiek proponowanej zmiany będzie prowadzona przez 
konwent, w którego skład wejdą przedstawiciele parlamentów krajowych i Parlamentu 
Europejskiego, chyba że Parlament uzna, że nie jest to konieczne, natomiast dla 
wprowadzania zmian w drodze jednogłośnej decyzji do pewnych postanowień 
traktatu, za zgodą parlamentów krajowych zatwierdzono nowe, uproszczone 
procedury kontroli;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 70
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się do Rady o sprecyzowanie, w jaki sposób protokół w sprawie roli 
parlamentów narodowych wzmacnia demokratyczną kontrolę prawodawstwa Unii w 
porównaniu do odpowiadającego mu obecnie protokołu (nr 13) załączonego do 
traktatu z Amsterdamu, jeżeli pominąć przepisy dotyczące treści informacji 
przekazywanych parlamentom narodowym i pewne rozszerzenie współpracy 
międzyparlamentarnej;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 71
Ustęp 2 b (nowy)

2b. zwraca się do Rady, aby w celu zmierzenia zasięgu kontroli parlamentarnej nad 
decyzjami ministrów państw członkowskich dotyczącymi spraw europejskich, 
sprecyzowała, jaki jest, poza pozorem władzy imiennej, rzeczywisty margines 
działania w procesie legislacyjnym zgodnie z art. 293 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (były art. 250 traktatu WE);

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 72
Ustęp 2 c (nowy)

2c. zwraca się do Rady o sprecyzowanie, czy termin „poddany ponownej analizie” 
zastosowany w art. 7 ust. 2 Protokołu w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności („W przypadku gdy uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom narodowym zgodnie z 
ustępem 1 akapit drugi, projekt zostaje poddany ponownej analizie.”) należy 
rozumieć jako zachętę czy obowiązek ponownego rozpatrzenia aktu uznanego za 
niezgodny z zasadami pomocniczości przez co najmniej jedną trzecią 
parlamentów narodowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 73
Ustęp 2 d (nowy)

2d. zwraca się do Rady o sprecyzowanie, czy pomimo tytułu „Protokół w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności” procedura wczesnego 
ostrzegania przez parlamenty narodowe będzie miała zastosowanie, jak można 
wywnioskować z tekstu, wyłącznie do problemów pomocniczości, z 
pominięciem kwestii proporcjonalności, które są przecież niezwykle polityczne;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 74
Nagłówek przed ustępem 3

nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 75
Ustęp 3 część wprowadzająca

3. nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 76
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom; Rada 
proszona jest o sprecyzowanie, czy wymieniona Karta, jak całe prawo Unii, ma 
pierwszeństwo wobec prawa krajowego, w tym konstytucyjnego, a w szczególności 
wobec odwiecznych praw podstawowych chronionych przez orzecznictwo prawa 
naturalnego w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, a także przez Deklarację praw w 
krajach, które posiadają konstytucję spisaną, a w konsekwencji czy zadaniem 
Trybunału Sprawiedliwości jest nadanie pierwszeństwa przepisom Karty w 
przypadku konfliktu przepisów;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 77
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie prawnego zasięgu art. 2 („Prawo do życia”), ponieważ 
pod tym względem podejście etyczne, filozoficzne i społeczne różni się ogromnie w 
poszczególnych krajach; proszona jest ona o wskazanie, czy to państwa 
członkowskie, suwerennie i zgodnie ze swoimi tradycjami, czy też Trybunał 
Sprawiedliwości, jednolicie w całej Unii Europejskiej, będzie rozstrzygał odnośnie 
do chwili rozpoczęcia życia - poczęcie czy narodziny - a także odnośnie do warunków 
etycznych, w jakich ewentualnie można mu położyć kres poprzez eutanazję;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 78
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom; Rada 
proszona jest o sprecyzowanie, jak Trybunał Sprawiedliwości będzie oceniał pojęcie 
„wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich”, o którym mowa w art. 
7, w sprawach, w których właśnie prawa państw członkowskich są rozbieżne;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 79
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom; Rada 
proszona jest o wskazanie, co konkretnie oznacza dla Trybunału Sprawiedliwości 
obowiązek interpretowania tej Karty „z należytym uwzględnieniem wyjaśnień” w 
niej zawartych, przy czym przypomina się, że „wyjaśnienia” te nie mają wiążącej 
mocy prawnej, że są zwięzłe oraz zostały sporządzone za kulisami i zatwierdzone 
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przez prezydium Konwentu bez prawdziwej debaty;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 80
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom; podobnie 
dzieje się z „krajowym marginesem uznania” pozostawionym państwom, które w ten 
sposób ograniczają proklamowane w Karcie prawa, zgodnie z decyzją Trybunału 
Sprawiedliwości w wyroku wydanym przez Wielką Izbę w dniu 27 czerwca 2006 r. 
(C-540-03 Parlament przeciwko Radzie);

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 81
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest jednak o dokładne wyjaśnienie zasięgu art. 1 („Godność ludzka”) oraz 
art. 3 („Prawo do integralności osoby”), oraz o wskazanie, czy przepisy te stanowią 
podstawę prawną do wniesienia powództwa w celu uznania ogólnego prawa do 
przerywania ciąży, prawa do wspomaganego samobójstwa czy eutanazji;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 82
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
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proszona jest o wyjaśnienie, czy włączenie do Karty praw, które do tej pory były 
prawami krajowymi, takich jak zakaz stosowania kary śmierci (art. 2) lub prawo do 
strajku (art. 28) stanowi przeniesienie kompetencji do Unii, czy też wymienienie tych 
praw ma charaktery czysto deklaracyjny i jest pozbawione wiążącej mocy prawnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 83
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie, czy włączenie do Karty praw, które do tej pory były 
prawami krajowymi, takich jak zakaz stosowania kary śmierci (art. 2) lub prawo do 
strajku (art. 28) stanowi przeniesienie kompetencji do Unii, czy też wymienienie tych 
praw ma charaktery czysto deklaracyjny i jest pozbawione wiążącej mocy prawnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 84
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; mając na 
uwadze znaczny zakres kompetencji przyznanych wyłącznie lub nie instytucjom 
unijnym oraz pierwszeństwo prawodawstwa europejskiego, w tym Karty, Rada 
proszona jest o dokładnie wskazanie listy kompetencji krajowych, do których Karta 
nie miałaby zastosowania;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 85
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest o sprecyzowanie zasięgu art. 5b, który ustanawia, że Unia zwalcza 
wszelką dyskryminację ze względu na „religię lub przekonania”, w przypadku gdy 
status krajowy, który Unia powinna szanować, przewiduje szczególny status dla 
jednej religii - np. religia anglikańska w Wielkiej Brytanii - lub też szerzej ujmując, 
gdy kraj ten daje wyraz koncepcjom, które Unia uzna za „dyskryminacyjne” z 
niedającego się dziś przewidzieć powodu;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 86
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest o wskazanie, czy w art. 10 Karty („wolność uzewnętrzniania, 
indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub 
światopoglądu...”) wyrażenie „publicznie” oznacza również „w służbie publicznej”;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 87
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest o wskazanie czy art. 1a traktatu, art. 21 i art. 22 Karty odnoszą się do 
szczególnych praw „mniejszości”, szczególnych środków, jakie należy podjąć na ich 
rzecz czy też są one zwykłym apelem do przestrzegania praw tych osób na takiej 
samej zasadzie jak praw wszystkich obywateli: od wybranej interpretacji zależy 
ważność lub nieważność krajowych przepisów konstytucyjnych o wielkim znaczeniu;
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Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 88
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom; Rada 
proszona jest o rozwiązanie sprzeczności między art. 53 Karty a faktem, że ma się 
ona stać referencyjną normą dla Trybunału Sprawiedliwości, oraz że wykładnia 
Trybunału nie będzie podlegała odwołaniu ani zaskarżeniu, nawet jeżeli będzie ona 
naruszała „prawa człowieka i podstawowe wolności uznane (...) przez konstytucje 
państw członkowskich”;

Or. fr

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 89
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru i zaskarżalności Karty Praw Podstawowych UE, która 
oprócz klasycznych praw człowieka obejmuje również prawa społeczne, oznacza, że 
wszystkie przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje 
UE lub oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom;

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 90
Ustęp 3 litera a)

a) (skreślenie) Karta Praw Podstawowych UE stanie się prawnie wiążąca; dzięki 
zestawieniu wszystkich praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych i 
społecznych daje ona obywatelom Unii bezpieczeństwo prawne, gwarantując, że
wszystkie przepisy prawa UE i wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE
lub oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartym w niej normom;

Or. el
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Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 91
Ustęp 3 litera a)

a) uznanie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE oznacza, że wszystkie 
przepisy prawa UE oraz wszelkie działania podejmowane przez instytucje UE lub 
oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać zawartych w niej normom, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 92
Ustęp 3 litera b)

(b) przystąpienie Unii (skreślenie) do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co 
sprawi, że będzie ona podlegać będzie takiej samej zewnętrznej ocenie w zakresie 
praw obywateli, jak jej państwa członkowskie; przystąpienie to jednak powinno 
zależeć od dostatecznej gwarancji niezależności władzy sądowniczej powołanej w 
ramach tej konwencji;

Or. en

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 93
Ustęp 3 litera b)

b) Unia ma przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, – której 
postanowienia uzupełniają postanowienia Karty –, co sprawi, że sama podlegać 
będzie takiej samej zewnętrznej ocenie w zakresie praw obywateli, jak jej państwa 
członkowskie;

Or. el
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Poprawkę złożyli Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 94
Ustęp 3 litera b)

b) Unia ma ubiegać się o przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co 
sprawi, że sama podlegać będzie takiej samej zewnętrznej ocenie w zakresie praw 
obywateli, jak jej państwa członkowskie;

Or. en

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 95
Ustęp 3 litera c)

c) nowe postanowienia ułatwią udział obywateli i stowarzyszeń przedstawicielskich 
(skreślenie) społeczeństwa obywatelskiego w debatach nad Unią; zachęcać się będzie 
do dialogu z kościołami, społecznościami religijnymi i niewyznaniowymi;

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 96
Ustęp 3 litera c)

c) nowe postanowienia ułatwią udział obywateli, stowarzyszeń przedstawicielskich i 
społeczeństwa obywatelskiego w debatach nad Unią; zachęcać się będzie do dialogu z 
partnerami społecznymi oraz do dialogu między kościołami, społecznościami 
religijnymi i niewyznaniowymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 97
Ustęp 3 litera c)

c) nowe postanowienia ułatwią udział obywateli, stowarzyszeń przedstawicielskich i 
społeczeństwa obywatelskiego w debatach nad Unią; zachęcać się będzie do dialogu z 
kościołami, społecznościami religijnymi i niewyznaniowymi;
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Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 98
Ustęp 3 litera d)

d) wprowadzenie inicjatywy obywateli UE umożliwi obywatelom składanie wniosków w 
kwestiach, co do których uważają, że „akt wspólnotowy jest niezbędny w celu 
wykonania” traktatów; Rada proszona jest o wskazanie, jaki obowiązek spoczywa na 
Komisji wobec wniosku skierowanego przez co najmniej milion obywateli na 
warunkach, o których mowa w art. 8b traktatu UE i art. 21 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 99
Ustęp 3 litera d)

d) wprowadzenie inicjatywy obywateli UE umożliwi obywatelom składanie wniosków w 
kwestiach, co do których uważają, że „akt wspólnotowy jest niezbędny w celu 
wykonania” traktatów; Rada proszona jest o wskazanie, czy wniosek w sprawie aktu 
legislacyjnego pochodzący z jednego lub kilku parlamentów narodowych, 
reprezentujących dziesiątki milionów obywateli, może zostać uznany za 
dopuszczalny jako inicjatywa obywatelska, czy też obywatele ci powinni zostać 
pozbawieni wszelkiego prawa inicjatywy legislacyjnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 100
Ustęp 3 litera d)

d) wprowadzenie inicjatywy obywateli UE umożliwi obywatelom składanie wniosków w 
kwestiach, co do których uważają, że (skreślenie cudzysłowu) akt wspólnotowy jest 
niezbędny w celu wykonania (skreślenie cudzysłowu) traktatów;

Or. de
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Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 101
Ustęp 3 litera e)

e) wzmocniona zostanie ochrona prawna obywateli, uprawnienia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostaną rozszerzone na obszar wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz na akty prawne ustanawiane przez Radę 
Europejską, Europejski Bank Centralny i organy Unii i jednocześnie przewidziano 
ułatwienie osobom fizycznym i prawnym dostępu do procedur sądowych;

Or. el

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 102
Ustęp 3 litera e)

e) jednostki będą miały szerszy dostęp do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 103
Nagłówek przed ustępem 4 (nowy)

Kodyfikacja wartości i celów oraz przyznanie uprawnień

Or. en

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 104
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat określa w precyzyjniejszy i wyraźniejszy 
sposób wspólne dla wszystkich państw członkowskich wartości, na których opiera się 
Unia, a także cele Unii oraz zasady regulujące jej działanie (skreślenie):
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a) (skreślenie)
(przesunięta do ustępu 4 a) nowy)

b) w odniesieniu do propagowania wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, walki z marginalizacją społeczną,
wysokiego poziomu wykształcenia, oświaty i zdrowia, eliminowania wszelkich form 
dyskryminacji oraz propagowania (skreślenie) trwałego rozwoju i ochrony
środowiska naturalnego, w tym zwalczania zmian klimatycznych i poszanowania 
usług użyteczności publicznej; na nowo zostaje potwierdzona wartość spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej jako celu Unii;

c) (skreślenie)
(przesunięta do ustępu 4 a) nowy)

d) klauzula solidarności między państwami członkowskimi pozwala obywatelom 
oczekiwać pomocy od wszystkich członków Unii w przypadku ataku 
terrorystycznego, klęski żywiołowej lub klęski wywołanej przez człowieka;

e) (skreślenie)
(przesunięta do ustępu 4 a) nowy)

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 105
Ustęp 4 litera a)

a) w przejrzysty sposób określa się kompetencje Unii wobec państw członkowskich w 
oparciu o zasadę, że wszystkie kompetencje niepowierzone Unii na mocy traktatów 
należą do państw członkowskich; Rada proszona jest o wyjaśnienie tej zasady, 
ponieważ definicja kompetencji Unii jest elastyczna, w szczególności ze względu na 
teleologiczną interpretację traktatów przez Trybunał Sprawiedliwości oraz ze 
względu na brak wszelkiego prawa weta ze strony państw, aby odrzucić teksty, które 
wykraczają poza wyraźnie przyznane Unii kompetencję;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 106
Ustęp 4 litera a)

a) w przejrzysty sposób określa się kompetencje Unii wobec państw członkowskich w 
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oparciu o zasadę, że wszystkie kompetencje niepowierzone Unii na mocy traktatów 
należą do państw członkowskich; Rada proszona jest o prawne wyjaśnienie wyboru 
terminu „przyznanie” kompetencji zamiast „delegowanie”, przy czym pierwszy 
termin kojarzy się z nieodwołalnym i nie podlegającym kontroli transferem, a drugi 
wręcz przeciwnie, jest bardziej bliski idei mandatu i kojarzy się z transferem 
odwoływalnym i podlegającym kontroli;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 107
Ustęp 4 litera b)

b) zwraca się większą uwagę na te dziedziny polityki, z których obywatele czerpią 
widome korzyści: nowe postanowienia o zastosowaniu ogólnym, dotyczące 
propagowania wysokiego poziomu zatrudnienia, zagwarantowania odpowiedniej 
ochrony socjalnej, walki z marginalizacją społeczną, wysokiego poziomu 
wykształcenia, oświaty i zdrowia, eliminowania wszelkich form dyskryminacji oraz 
propagowania równości kobiet i mężczyzn; nowe postanowienia pogłębiają 
promowanie trwałego rozwoju oraz ochronę środowiska naturalnego, w tym 
zwalczania zmian klimatycznych, oraz poszanowanie usług użyteczności publicznej;
na nowo zostaje potwierdzona wartość spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej jako celu Unii; aby przyczynić się do realizacji większości tych celów, 
które zależą od wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury naszych gospodarek, 
Rada proszona jest o wskazanie czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób, zamierza ona 
położyć kres polityce zbyt wysokiego kursu walutowego oraz zawyżaniu wartości 
euro, która blokuje zarówno wzrost płac, jak i powrót wysokiego wzrostu 
gospodarczego; Rada proszona jest bardziej ogólnie, mając na uwadze porównanie 
poziomów wzrostu gospodarczego i bezrobocia w strefie euro i poza nią, o 
sprecyzowanie, czy uważa, że w dniu dzisiejszym integracja gospodarcza i walutowa 
powiodła się czy też nie, i w konsekwencji czy zamierza pozwolić Bankowi 
Centralnemu na kontynuację ortodoksyjnego zarządzania walutowego skierowanego 
na powstrzymanie inflacji, a którego jednostajność nie uwzględnia poszczególnych 
koniunktur krajowych, przez co podkreśla brak równowagi; ponadto Rada proszona 
jest o wskazanie czy, i jeśli tak, to w jaki sposób, Unia pozwoli sobie na prowadzenie 
odwetowej polityki handlowej wobec dumpingu walutowego;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 108
Ustęp 4 litera b)

b) nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 109
Ustęp 4 litera b)

b) nie dotyczy wersji polskiej

Or. es

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 110
Ustęp 4 litera b)

b) nie dotyczy wersji polskiej

Or. el

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 111
Ustęp 4 litera c)

c) zniknie powód do mylenia „Wspólnoty Europejskiej” z „Unią Europejską”, gdyż Unia 
Europejska staje się jednolitym podmiotem prawnym i strukturą prawną; ponieważ 
„Unia Europejska” zniknie i będzie się od tej pory nazywać „Unią” w traktatach 
zmienionych traktatem lizbońskim (Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), Rada proszona jest o wskazanie, czy chodzi o tę 
samą „Unię” w jednym i drugim traktacie, a jeżeli tak, to proszona jest ona o 
wyjaśnienie, dlaczego zachowano dwa różne traktaty, podczas gdy ich treść została 
zmieniona tak, aby w rzeczywistości dokonać fuzji przewidzianej w odrzuconym 
traktacie konstytucyjnym, któremu odpowiadają one w duchu i treści (Część I:
Zasady i Część III: Warunki);
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Or. fr

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 112
Ustęp 4 litera c)

c) zniknie powód do utożsamiania „Wspólnoty Europejskiej” z „Unią Europejską”, gdyż 
Unia Europejska staje się jednolitym podmiotem prawnym i strukturą prawną;

Or. pl

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 113
Ustęp 4 litera c)

c) zniknie rozróżnienie pomiędzy „Wspólnotą Europejską” i „Unią Europejską”, gdyż 
Unia Europejska staje się jednolitym podmiotem prawnym i strukturą prawną;

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 114
Ustęp 4 litera da) (nowa)

da) wzajemna pomoc i wsparcie w przypadku gdy jakiekolwiek państwo członkowskie 
stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa obywateli i będzie stanowiło krok na przód we współpracy państw 
członkowskich w dziedzinie obronności;

Or. el

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 115
Ustęp 4 litera d)

d) klauzula solidarności między państwami członkowskimi pozwala obywatelom 
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oczekiwać pomocy od wszystkich członków Unii w przypadku ataku 
terrorystycznego, klęski żywiołowej lub klęski wywołanej przez człowieka; Rada 
proszona jest o wyjaśnienie, czy wdrożenie przez Unii klauzuli solidarności poprzez 
mobilizację „wszystkich będących w jej dyspozycji instrumentów”,  w tym „środków 
wojskowych udostępnionych przez państwa członkowskie”, będzie połączone z 
WPZiB oraz z wymogami określonymi w ramach NATO, co mogłoby doprowadzić
do utworzenia zintegrowanego euro-atlantyckiego systemu obrony planowanego w 
Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Obronną w 1953 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 116
Ustęp 4 litera d)

d) nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 117
Ustęp 4 litera e)

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa 
członkowskie powierzają pewne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z nich 
korzysta za sprawą wspólnych mechanizmów (skreślenie oraz skreślenie 4 tiret)

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 118
Ustęp 4 litera e) część wprowadzająca

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa 
członkowskie powierzają pewne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z nich 
korzysta za sprawą wspólnych mechanizmów, udzielając jednocześnie - dla rozwiania 
jakichkolwiek wątpliwości - wystarczających gwarancji, że Unia nie stanie się 
scentralizowanym, wszechmocnym „superpaństwem” pomimo utworzenia jednej 
centralnej jednostki posiadającej osobowość prawną, faktycznej fuzji traktatów i 
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filarów kompetencji, nieograniczonej kompetencji Trybunału Sprawiedliwości, który 
będzie miał pierwszeństwo wobec krajowych sądów konstytucyjnych, przeniesienia 
na szczebel ponadkrajowy procedur decyzyjnych, nowego masowego przekazywania 
podstawowych kompetencji Unii, w tym praw podstawowych, oraz absolutnego 
pierwszeństwa prawa europejskiego, również nad konstytucjami krajowymi, które 
dotyczy prawie wszystkiego i jest ustanawiane kwalifikowaną większością głosów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 119
Ustęp 4 litera e) część wprowadzająca

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, (skreślenie) udzielając 
jednocześnie (skreślenie) wystarczających gwarancji, że Unia nie stanie się 
scentralizowanym, wszechmocnym „superpaństwem”:

Or. de

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 120
Ustęp 4 litera e) część wprowadzająca

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa 
członkowskie powierzają szczególne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z 
nich korzysta za sprawą wspólnych mechanizmów (skreślenie):

Or. de

Poprawkę złożyli Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Poprawka 121
Ustęp 4 litera e) akapit pierwszy

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa 
członkowskie powierzają pewne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z nich 
korzysta za sprawą wspólnych mechanizmów (skreślenie);

Or. it
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Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 122
Artykuł 4 litera e) część wprowadzająca

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa 
członkowskie powierzają pewne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z nich 
korzysta za sprawą wspólnych mechanizmów, udzielając jednocześnie:

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 123
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze 

• obowiązek poszanowania „tożsamości narodowej państw członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”, jak 
również „podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego 
integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego”; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy „tożsamość 
narodowa”, którą Unia oświadcza, że szanuje, obejmuje czy nie obejmuje 
poszanowanie „suwerenności narodowej” państw członkowskich Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 124
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze

• obowiązek poszanowania „tożsamości narodowej państw członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”, jak 
również „podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego 
integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego”; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy „samorząd 
lokalny i regionalny”, o którym mowa w tytule „struktury podstawowe” państw 
członkowskich, i który Unia powinna szanować, oznacza, że Unia uzna jurysdykcję 
krajowych sądów konstytucyjnych, które są gwarantami tego samorządu, czy też 
oznacza to, że od tej pory państwa nie będą już jedynymi rozmówcami Unii, która 
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przypisuje sobie prawo nawiązywania bezpośrednich i stałych stosunków z 
lokalnymi i regionalnymi organami władzy;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 125
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze

• obowiązek poszanowania „tożsamości narodowej państw członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”, jak 
również „podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego 
integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego”; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy utrzymanie 
„porządku publicznego” oraz „bezpieczeństwa narodowego” przez państwa będzie 
mogła stanowić przedmiot współpracy poza procedurami wspólnotowymi, mając na 
uwadze, że prawo inicjatywy państw w tym zakresie może być wykonywane tylko 
zbiorowo przez co najmniej jedną czwartą państw ze względu na skreślenie przepisu 
umożliwiającego inicjatywę indywidualną na mocy art. 67 ust. 2 traktatu UE;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 126
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze 

• obowiązek poszanowania „tożsamości narodowej państw członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”, jak 
również „podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego 
integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego”; Rada proszona jest o wyjaśnieie, czy nowe brzmienie 
byłego art. 64 ust. 2 traktatu WE, wprowadzającego podejmowany zbiorowo 
mechanizm obronny oznacza zniknięcie klauzuli ochronnej na użytek krajowy 
wprowadzonej przez Konwencję z Schengen, która umożliwiała danemu państwu 
członkowskiemu jednostronne i tymczasowe przywrócenie kontroli na wewnętrznych 
granicach w przypadku poważnego zagrożenia; Rada proszona jest o wskazanie 
powodu lub powodów, dla których klauzula ochronna z Schengen została zniesiona;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 127
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze 

• obowiązek poszanowania „tożsamości narodowej państw członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”, jak 
również „podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego 
integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego”; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy „podstawowe 
funkcje państwa”, które Unia powinna szanować, a w szczególności „porządek 
publiczny”, nie mogą jednak być rozpatrywane przez Unię z punktu widzenia 
podstawowej zasady prawa wspólnotowego, jak postanowił Trybunał 
Sprawiedliwości na przykład w dniu 9 grudnia 1997 r. (Komisja przeciwko Francji, 
sprawa C-265/95) w tak zwanej sprawie „wojny truskawkowej”, w której, aby 
uzyskać ten sam skutek, Unia jednak uznała swoją właściwość, ponieważ uznała, że 
w grę wchodziła swoboda przepływu towarów, chociaż sprawa wchodziła jasno w 
zakres policji administracyjnej, czyli porządku publicznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 128
Ustęp 4 litera e) tiret pierwsze

– obowiązek poszanowania (skreślenie cudzysłowu) tożsamości narodowej państw 
członkowskich, nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami 
politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i 
regionalnego (skreślenie cudzysłowu), jak również (skreślenie cudzysłowu)
podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego integralności 
terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa 
narodowego (skreślenie cudzysłowu);

Or. de
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 129
Ustęp 4 litera e) tiret drugie

• zasada kompetencji powierzonych (dzięki którym Unii jest właściwa tylko w tych 
dziedzinach, w których państwa członkowskie udzieliły jej kompetencji), 
pomocniczości i proporcjonalności; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy termin 
„przyznanie” należy rozumieć w sensie dosłownym, czyli jako transfer o charakterze 
ostatecznym, czy też wręcz przeciwnie, jako synonim „delegowania”, które kojarzy 
się z zachowaniem kontroli państw członkowskich, w imieniu obywateli, nad 
oddelegowanymi kompetencjami, ich wykonywaniem oraz ich ewentualnym 
przywróceniem do sfery krajowej właśnie w imię pomocniczości, jeżeli 
doświadczenie wykaże, że Unia nie może w danej dziedzinie być bardziej skuteczna 
niż poszczególne państwa;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 130
Ustęp 4 litera e) tiret drugie

• zasada kompetencji powierzonych (dzięki którym Unii jest właściwa tylko w tych 
dziedzinach, w których państwa członkowskie udzieliły jej kompetencji), 
pomocniczości i proporcjonalności; Rada proszona jest o wyjaśnienie, dlaczego 
kompetencje „wyłączne”, które zostały „przyznane” Unii nie podlegają stosowaniu 
zasady pomocniczości;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 131
Ustęp 4 litera e) tiret drugie

• zasada kompetencji powierzonych (dzięki którym Unii jest właściwa tylko w tych 
dziedzinach, w których państwa członkowskie udzieliły jej kompetencji), 
pomocniczości i proporcjonalności; Rada proszona jest o sprecyzowanie zasięgu 
zasady proporcjonalności oraz o wskazanie, w jaki sposób jej zastosowanie jest 
demokratycznie kontrolowane, mając na uwadze, że parlamenty narodowe, wbrew 
tytułowi protokołu „w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności” 
w tym nie uczestniczą;
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Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 132
Ustęp 4 litera e) tiret drugie

• zasada kompetencji powierzonych (dzięki którym Unii jest właściwa tylko w tych 
dziedzinach, w których państwa członkowskie udzieliły jej kompetencji), 
pomocniczości i proporcjonalności; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy definicja 
zasady pomocniczości obejmuje w domyśle, chociaż nie formułuje tego wyraźnie, 
zasadnicze kryterium demokracji; ewentualna większa skuteczność Unii w stosunku 
do państw zależy w rzeczywistości od jakości kontroli demokratycznej nad 
kompetencjami europejskimi, która powinna być co najmniej równa takiej samej 
kompetencji na szczeblu krajowym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 133
Ustęp 4 litera e) tiret drugie

– zasada powierzenia (zgodnie z którą Unia działa tylko w granicach kompetencji 
powierzonych jej przez państwa członkowskie), pomocniczości i proporcjonalności;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 134
Ustęp 4 litera e) tiret trzecie

• udział samych państw członkowskich w systemie decyzyjnym Unii oraz w 
przyjmowaniu w nim jakichkolwiek zmian; Rada proszona jest o sprecyzowanie, czy 
wyrażenie „uczestnictwo państw członkowskich (...) w procesie decyzyjnym” odnosi 
się do legislacyjnej roli Rady, ściśle podlegającej decydującemu działaniu Komisji, 
która posiada monopol inicjatywy, określa swobodnie materialne ramy 
wykonywania działalności legislacyjnej oraz podstawę prawną, a więc wspólnotowy 
proces decyzyjny, i narzuca swoje „wnioski” z o tyle większą łatwością, że państwa 
mogą wprowadzać do nich poprawki jedynie jednogłośnie, a także stosuje ona 
technikę „splittingu” w przypadku sprzeciwu, posiada władzę wykonawczą w 
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stosunku do aktów Rady określając samodzielnie co jest „konieczne” (wbrew 
zasadzie pomocniczości) oraz że posiada uprawnienia nadzorcze, mianowicie w 
odniesieniu do prawa konkurencji oraz uprawnienia w zakresie nakładania kar 
poprzez nakładanie bezpośrednich kar pieniężnych lub kierowanie spraw do 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 135
Ustęp 4 litera e) tiret trzecie

• udział samych państw członkowskich w systemie decyzyjnym Unii oraz w 
przyjmowaniu w nim jakichkolwiek zmian; Rada proszona jest o wyjaśnienie, czy 
wyrażenie „uczestnictwo państw członkowskich (...) w zatwierdzeniu wszelkich 
zmian w procesie decyzyjnym” oznacza, że państwa członkowskie, których 
uprawnienia kontrolne odnośnie do zasady pomocniczości prawie nie istnieją, 
mogłyby w danym przypadku sprzeciwić się czemuś, co uznałyby za pogwałcenie, 
przez Trybunał Sprawiedliwości, pozostających im resztek kompetencji - na przykład 
intensywnemu stosowaniu art. 308 traktatu WE oraz ekstensywnym interpretacjom 
Trybunału Sprawiedliwości, których skutkiem byłaby zmiana zasady podejmowania 
decyzji w danej dziedzinie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 136
Ustęp 4 litera e) tiret trzecie

– zachowanie kompetencji państw członkowskich w zakresie podejmowania decyzji o 
ewentualnych zmianach w ustalonym umownie podziale kompetencji między Unią i 
jej państwami członkowskimi;

Or. de
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 137
Ustęp 4 litera e) tiret czwarte

• uznanie prawa państw członkowskich, które tego sobie życzą, do wystąpienia z Unii;
Rada proszona jest o wyjaśnienie czy prawo wystąpienia, typowe dla konstytucji 
federalnych, lecz nie mające natychmiastowego zastosowania, mogłoby stać się 
nieważne, jeżeli podczas lat minimalnych negocjacji następujących po złożeniu 
wniosku o wystąpienie zmieniłby się rząd kraju składającego wniosek;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 138
Ustęp 4 litera e) tiret czwarte

• uznanie prawa państw członkowskich, które tego sobie życzą, do wystąpienia z Unii;
Rada proszona jest o sprecyzowanie, czy prawo wystąpienia z Unii oznacza 
wycofanie euro; jeżeli tak, Rada proszona jest o wskazanie jaka jest równoległa 
procedura wyjścia ze strefy euro oraz czy pozostają ważne poprzednie deklaracje 
państw o „nieodwołalnym” charakterze parytetów ustalonych podczas utworzenia 
jednej waluty;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 139
Ustęp 4 litera e) tiret czwarte

– uznanie prawa każdego państwa członkowskiego, które tego sobie życzy, do 
wystąpienia z Unii;

Or. de
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Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 140
Ustęp 4 a (nowy)

4a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat określa w precyzyjniejszy sposób 
organizację i strukturę Unii, w szczególności jej stosunki z państwami 
członkowskimi:

a) zniknie powód do mylenia „Wspólnoty Europejskiej” z „Unią Europejską”, a 
Unia Europejska stanie się jednolitym podmiotem prawnym i strukturą prawną;
(zmieniony ustęp 4 c))

b) w przejrzysty sposób określone zostaną kompetencje Unii wobec państw 
członkowskich w oparciu o zasadę, że Unia dysponuje tylko takimi uprawnieniami, 
które powierzyły jej wyraźnie państwa członkowskie, oraz że wszystkie kompetencje 
niepowierzone Unii na mocy traktatów należą do państw członkowskich (zasada 
powierzenia);
(zmieniony ustęp 4 a))

c) potwierdzona zostanie specyfika instytucjonalnej organizacji Unii i jednocześnie 
wystarczające gwarancje zapewnią, że Unia nie stanie się scentralizowanym, 
wszechmocnym „superpaństwem”:

– we wszystkich dziedzinach, w których Unia nie posiada wyłącznej kompetencji, 
będzie ona operować w granicach wyznaczonych przez zasadę pomocniczości i 
proporcjonalności;

– Unia będzie zobowiązana do poszanowania „tożsamości narodowej państw 
członkowskich, nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami 
politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i 
regionalnego”, jak również „podstawowych funkcji państwa, w tym mających na 
celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego 
oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego”;

– państwa członkowskie będą nadal uczestniczyć w systemie decyzyjnym Unii i będą 
decydować o wszelkich zmianach w traktatach;

– uznane zostanie prawo każdego państwa członkowskiego, które tego sobie życzy, 
do wystąpienia z Unii;

Or. de
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 141
Ustęp 5 litera a)

a) istotnemu zwiększeniu liczby obszarów, w których rządy podczas spotkań Rady będą 
podejmować decyzje kwalifikowaną większością głosów, a nie jednogłośnie, 
umożliwiając Unii złożonej z 27 państw członkowskich nieblokowane prawem weta 
działania w większej liczbie obszarów; Rada proszona jest o jak najszybsze 
opublikowanie badania zawierającego symulacje umożliwiające ocenę konkretnych 
skutków reformy większości kwalifikowanej, aby w państwach członkowskich, a w 
szczególności w narodowych zgromadzeniach parlamentarnych, które mają 
ratyfikować traktat, wszyscy zostali odpowiednio poinformowani o progu większości 
w stosunku do obecnej równowagi głosów, o wadze każdego kraju w konfiguracji 
dwudziestu siedmiu i trzydziestu państw (łącznie z Chorwacją, Macedonią i Turcją), 
o także o łatwości przyjmowania wniosków Komisji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 142
Ustęp 5 litera a)

a) istotnemu zwiększeniu liczby obszarów, w których rządy podczas spotkań Rady będą 
podejmować decyzje kwalifikowaną większością głosów (skreślenie), umożliwiając 
Unii złożonej z 27 państw członkowskich nieblokowane prawem weta działania w 
większej liczbie obszarów;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 143
Ustęp 5 litera b)

b) ułatwieniu podejmowania decyzji w Radzie za sprawą nowego systemu głosowania 
„podwójną większością”; Rada proszona jest o wyjaśnienie w odniesieniu do 
drugiego kryterium podwójnej większości, co należy rozumieć przez „ludność Unii” 
w liczbie pojedynczej, która opisuje ludność rozumianą w sposób ogólny, bez 
rozróżnienia między ludami, mając na uwadze, że obecna szeroka definicja 
określająca mieszkańców danego kraju - rodzimych i zamieszkujących stale 
cudzoziemców - jest jednocześnie nieprecyzyjna, sporna i różna w poszczególnych 
krajach;
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Or. fr

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 144
Ustęp 5 litera b)

b) nowy, uproszczony system głosowania „podwójną większością” (55% państw 
członkowskich reprezentujących 65% populacji Unii) ułatwi podejmowanie decyzji 
w Radzie, po jego wdrożeniu w 2014 r.;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 145
Ustęp 5 litera c)

c) zastąpieniu sześciomiesięcznej rotacji prezydencji w Radzie Europejskiej funkcję 
przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół lat, 
umożliwiając w ten sposób spójniejsze przygotowanie jej spotkań oraz podejmowanie 
działań w ich następstwie; Rada proszona jest o wyjaśnienie procedury 
rozwiązywania ewentualnych konfliktów między z jednej strony przewodniczącym 
Rady Europejskiej i przewodniczącym Komisji, wraz z którym powinien on 
przygotować prace Rady, a z drugiej strony „Wysokim Przedstawicielem” do spraw 
polityki zagranicznej oraz wiceprzewodniczącym Komisji, który, podobnie jak on, 
reprezentuje Unię na zewnątrz w dziedzinach podlegających WPZi, i który prowadzi 
tę politykę;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 146
Ustęp 5 litera c)

c) zastąpieniu sześciomiesięcznej rotacji prezydencji w Radzie Europejskiej funkcję 
przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół lat, 
umożliwiając w ten sposób spójniejsze przygotowanie jej spotkań oraz podejmowanie 
działań w ich następstwie; Rada proszona jest o wskazanie, jak zamierza ona 
zapewnić interes, prawowitość i widoczność polityki przyszłego przewodniczącego, 
mając na uwadze, że „nie może (on) sprawować krajowej funkcji publicznej” i 
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wobec tego nie będzie on szefem rządu, ani nie będzie bezpośrednio odpowiedzialny 
przez ludem, oraz jak zamierza wobec tego uniknąć, aby nie był on zwykłym 
odpowiednikiem przewodniczącego Komisji;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 147
Ustęp 5 litera c)

c) zastąpieniu sześciomiesięcznej rotacji prezydencji w Radzie Europejskiej funkcję 
przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół lat, 
umożliwiając w ten sposób spójniejsze przygotowanie jej spotkań oraz podejmowanie 
działań w ich następstwie; uprasza się Radę o sprecyzowanie, czy zakaz dotyczący 
każdego mandatu „krajowego” może zostać ewentualnie rozszerzony na każdy 
mandat „europejski”, jak to określono w pierwotnej wersji, skreślonej później tuż 
przed zamknięciem Konwentu, oraz - jeżeli nie - czy przewodniczący Komisji i Rady 
Europejskiej nie mogliby by być jedną i tą samą osobą;

Or. fr

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 148
Ustęp 5 litera c)

c) Rada Europejska stanie się pełnoprawną instytucją Unii europejskiej a jej 
sześciomiesięczna rotacja prezydencji (skreślenie) zostanie zastąpiona funkcją
przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół lat, 
umożliwiając w ten sposób spójniejsze przygotowanie i ciągłość jej prac;

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 149
Ustęp 5 litera c)

c) zastąpieniu sześciomiesięcznej rotacji prezydencji w Radzie Europejskiej funkcją 
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przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół lat, 
umożliwiając w ten sposób spójniejsze przygotowanie jej spotkań oraz większą 
spójność we wdrażaniu jej decyzji i polityki;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 150
Ustęp 5 litera d)

d) zmniejszeniu od 2014 r. liczby członków Komisji do odpowiadającej 2/3 państw 
członkowskich, przyznając w ten sposób większą spójność kolegium komisarzy, 
podczas gdy system rotacji zapewni równy w nim udział wszystkich państw 
członkowskich; Rada powinna wskazać, w jaki sposób państwa członkowskie będą 
traktowane na zasadzie równości i w jaki sposób będą utrzymywać bliskie i 
absolutnie identyczne stosunki z Komisją, jeżeli niektóre z nich nie są w niej 
reprezentowane;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 151
Ustęp 5 litera d)

d) zmniejszeniu od 2014 r. liczby członków Komisji do odpowiadającej 2/3 państw 
członkowskich, zwiększając w ten sposób możliwości działania Komisji i jeszcze 
wyraźniej zaznaczając, że członkowie Komisji są przedstawicielami interesu 
europejskiego, a nie swoich własnych krajów, podczas gdy system rotacji będzie 
nadal zapewniał równy w nim udział wszystkich państw członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożył Bronisław Geremek

Poprawka 152
Ustęp 5 litera d)

d) zmniejszeniu od 2014 r. liczby członków Komisji do odpowiadającej 2/3 państw 
członkowskich, przyznając w ten sposób większą spójność kolegium komisarzy, 
podczas gdy system rotacji zapewni równy w nim udział wszystkich państw 
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członkowskich; zwiększyłoby to tym samym rolę kolegium jako miejsca, w którym 
kształtowany jest interes ogólnoeuropejski;

Or. fr

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 153
Artykuł 5 litera e) część wprowadzająca

e) (skreślenie) poprawie widoczności Unii i jej zdolności do odgrywania roli na arenie 
światowej:

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 154
Ustęp 5 litera e) tiret pierwsze

– Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB Unii i Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych -
dwa stanowiska prowadzące do zazębiania się obowiązków i zamieszania - zastąpieni 
zostaną przez wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie przewodniczył Radzie Spraw 
Zagranicznych i będzie mógł wypowiadać się w imieniu Unii w sprawach, w których 
osiągnie ona jednolite stanowisko, zapewniając w ten sposób większą spójność 
działaniom zewnętrznym Unii; Rada powinna wyjaśnić, przed którym organem 
będzie odpowiadał Wysoki Przedstawiciel, w jaki sposób zapewni „spójność 
zewnętrznych działań Unii” w przypadku braku porozumienia z Radą Ministrów 
i/lub przewodniczącym Rady Europejskiej i/lub Komisją, w której pod względem 
ilościowym będzie sprawował największą część swoich zadań związanych z 
międzynarodowymi negocjacjami (w zakresie środowiska naturalnego, przestrzeni 
kosmicznej, energii, polityki handlowej, imigracji i przepływu osób) i kto – Wysoki 
Przedstawiciel czy przewodniczący Rady Europejskiej – będzie reprezentowała Unię 
na zewnątrz;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 155
Ustęp 5 litera e) tiret pierwsze 

– Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB Unii i Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych -
dwa stanowiska prowadzące do zazębiania się obowiązków i zamieszania - zastąpieni 
zostaną przez wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie przewodniczył Radzie Spraw 
Zagranicznych i będzie mógł wypowiadać się w imieniu Unii w sprawach, w których 
osiągnie ona jednolite stanowisko, zapewniając w ten sposób większą spójność 
działaniom zewnętrznym Unii; Rada powinna wskazać, czy biorąc pod uwagę 
planowaną jednolitą politykę zagraniczną i przyznanie Unii osobowości prawnej, co 
uczyni z niej pełnowartościowy podmiot międzynarodowy, pragnie zastosować się do 
zaleceń zawartych w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego (A5 0480/2003) w 
sprawie stosunków między Unią Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych
i zwrócić się o przyznanie Unii stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co 
automatycznie doprowadziłoby do utraty stałych miejsc przez Francję i Wielką 
Brytanię;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 156
Ustęp 5 litera e) tiret pierwsze

– Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz
Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych - dwa stanowiska prowadzące do zazębiania 
się obowiązków i zamieszania - zastąpieni zostaną przez (skreślenie) Wysokiego 
Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie 
zarówno wiceprzewodniczącym Komisji, jak i będzie przewodniczył Radzie Spraw 
Zagranicznych (skreślenie), zapewniając w ten sposób większą spójność działaniom 
zewnętrznym Unii;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 157
Ustęp 5 litera e) tiret drugie

– jednolita służba ds. działań zewnętrznych, złożona z urzędników służby cywilnej 
instytucji i dyplomacji krajowych, będąca w gestii Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 
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Przedstawiciela, zapewni spójność realizacji zewnętrznych działań Unii; Rada 
powinna wskazać, czy używanie tytułu „ambasador”, który jest przywłaszczany ze 
szkodą dla krajowych dyplomatów i bardzo rozpowszechniony w setkach „delegacji” 
Komisji na całym świecie, będzie karane lub – przeciwnie – zostanie zalegalizowane;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 158
Ustęp 5 litera e) tiret drugie

– jednolita służba ds. działań zewnętrznych, złożona z urzędników służby cywilnej 
instytucji i dyplomacji krajowych, będąca w gestii Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 
Przedstawiciela, zapewni spójność realizacji zewnętrznych działań Unii; Rada 
powinna wskazać, czy powyższa służba dyplomatyczna, która w początkowej fazie 
mogłaby liczyć około 7000 urzędników i która będzie miała pozycję nadrzędną 
wobec służb dyplomatycznych państw członkowskich, ma wkrótce sprowadzić rolę 
krajowej dyplomacji do roli o charakterze uzupełniającym;

Or. fr

Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 159
Ustęp 5 litera e) tiret drugie

– jednolita służba ds. działań zewnętrznych, ustanawiana przez Radę wyłącznie za 
zgodą Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu, kierowana przez 
wiceprzewodniczącego Komisji lub Wysokiego Przedstawiciela, której zadaniem jest 
działanie na rzecz większej spójności rozwoju i realizacji polityki zagranicznej Unii;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 160
Ustęp 5 litera e) tiret drugie

– jednolita służba ds. działań zewnętrznych, złożona z urzędników służby cywilnej 
instytucji i dyplomacji krajowych, będąca w gestii (skreślenie) Wysokiego 
Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zapewni również
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spójność realizacji zewnętrznych działań Unii;

Or. de

Poprawkę złożyli Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 161
Artykuł 5 litera e) tiret drugie

– jednolita służba ds. działań zewnętrznych, złożona z urzędników służby cywilnej 
Komisji i Rady oraz dyplomacji krajowych, będąca w gestii 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego Przedstawiciela, zapewni spójność realizacji 
zewnętrznych działań Unii;

Or. en

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 162
Ustęp 5 litera e) tiret drugie

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. el

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 163
Ustęp 5 litera e) tiret trzecie

– wzmocniona zostanie zdolność Unii do budowania wspólnych struktur w dziedzinie 
bezpieczeństwa i polityki obronnej, zapewniając przy tym konieczną elastyczność w 
celu wyjścia naprzeciw różnym podejściom państw członkowskich w tej materii; 
uprasza się Radę o sprecyzowanie, czy ze względu na nowe postanowienia dotyczące 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, obronność pozostanie w gestii krajowej 
czy też nie, co w tekście nie zostało wyraźnie określone, a co niesie ze sobą istotne 
konsekwencje np. w kwestii obrony nuklearnej, mającej decydujące znaczenie w 
dobie rozprzestrzeniania,

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 164
Ustęp 5 litera e) tiret trzecie

– wzmocniona zostanie zdolność Unii do budowania wspólnych struktur w dziedzinie 
bezpieczeństwa i polityki obronnej, zapewniając przy tym konieczną elastyczność w 
celu wyjścia naprzeciw różnym podejściom państw członkowskich w tej materii; 
Rada powinna wskazać, w jaki sposób polityka bezpieczeństwa i obrony, która 
podlega wymogowi jednomyślności, może stanowić „integralną część wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”, w przypadku której decyzje podejmuje się 
coraz częściej w drodze głosowania większością kwalifikowaną;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 165
Ustęp 5 litera e) tiret trzecie

– wzmocniona zostanie zdolność Unii do budowania wspólnych struktur w dziedzinie 
bezpieczeństwa i polityki obronnej, zapewniając przy tym konieczną elastyczność w 
celu wyjścia naprzeciw różnym podejściom państw członkowskich w tej materii; 
uprasza się Radę o wskazanie, w jaki sposób Parlament Europejski będzie mógł 
sprawować powierzoną mu kontrolę parlamentarną nad tą polityką, która jest 
polityką o zasadniczo krajowym charakterze i zmiennej geometrii, jeżeli w tekście 
nie ma słowa o roli paramentów krajowych, a Zgromadzenie Parlamentarne Unii 
Zachodnioeuropejskiej zbliża się do kresu swego istnienia;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 166
Artykuł 5 litera e) tiret trzecie

– wzmocniona zostanie zdolność Unii do budowania wspólnych struktur w dziedzinie 
bezpieczeństwa i polityki obronnej, w tym poprzez włączenie klauzuli solidarności 
stanowiącej, że „jeżeli państwo członkowskie padnie ofiarą ataku zbrojnego na jego 
terytorium, inne państwa członkowskie mają obowiązek udzielenia mu pomocy i 
wsparcia przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z art. 51 
Karty Narodów zjednoczonych.” Nie ma to wpływu na specyficzny charakter polityki 
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bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich.

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 167
Ustęp 5 litera f)

f) wprowadzone zostanie jaśniejsze rozróżnienie między instrumentami legislacyjnymi, 
a wykonawczymi, zaś nowa definicja procedury delegowania umożliwi uproszczenie i 
usprawnienie legislacji Unii; uprasza się Radę o sprecyzowanie zasad kontroli przez 
państwa członkowskie sprawowania uprawnień wykonawczych przez Komisję, 
biorąc pod uwagę fakt, że nie przewidziano dla państw członkowskich „prawa 
upomnienia” umożliwiającego im nadzorowanie środków wykonawczych, że Rada 
będzie musiała „odpowiednio uzasadnić” uprawnienia wykonawcze, które pragnie 
zachować, i w szczególności że zasady „komitologii” będą w przyszłości ustanawiane 
w drodze głosowania większościowego przy współdecyzji Parlamentu Europejskiego, 
co prawdopodobnie doprowadzi do osłabienia kontroli państw członkowskich nad 
środkami wykonawczymi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 168
Ustęp 5 litera f)

f) nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 169
Ustęp 5 litera g)

g) porzucona zostanie struktura filarów, co wprowadzi jedność działań w różnych 
obszarach działalności Unii o uproszczonych mechanizmach i instrumentach, choć 
specyficzny charakter polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa wiąże się z 
wykorzystaniem szczególnych procedur w tym obszarze; Rada powinna wskazać, czy 
w procesie łączenia filarów i ujednolicania procedur decyzyjnych, w wyniku którego 
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jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości zostanie automatycznie rozszerzona na 
wszystkie kwestie wchodzące w zakres traktatu, w tym WPZiB, zachowane zostaną 
jednak stałe odstępstwa – w szczególności porządek publiczny i bezpieczeństwo 
wewnętrzne – których Trybunał, jako sędzia najwyższy w zakresie pomocniczości, 
nie obejmie swoją jurysdykcją;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 170
Ustęp 5 litera g)

g) porzucona zostanie struktura filarów i zostaną wprowadzone działania w różnych 
obszarach działalności Unii o jednolitych, uproszczonych mechanizmach i 
instrumentach, choć specyficzny charakter polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa 
wiąże się z wykorzystaniem szczególnych procedur w tym obszarze;

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 171
Ustęp 5 litera g)

g) nie dotyczy wersji polskiej

Or. es

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 172
Ustęp 5 litera h)

h) działania w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych będą miały ambitniejsze 
cele i skuteczniejsze procedury, nie odwołując się już do instrumentów i procedur 
międzyrządowych; poza tym zostaną one poddane kontroli sądowej, stanowiąc tym 
samym wyraźną obietnicę osiągnięcia postępu w zakresie wymiaru sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i imigracji; uprasza się Radę o wskazanie, czy uwspólnotowienie 
„przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” łączącej obszary polityki, 
które są ściśle powiązane z zasadami współżycia społecznego każdego narodu 
europejskiego, i wymagającej w związku z tym wysokiego stopnia kontroli ze strony 
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wszystkich krajowych demokracji, będzie wiązało się z zakazem wszelkiej 
pozatraktatowej współpracy o zmiennej geometrii i zmiennym zakresie 
geograficznym, to jest takiej, jaka rozwijała się z sukcesem w ostatnich latach, w tym 
w postaci systemu wzajemnego powiązania rejestrów karnych między czterema 
krajami od 2004 r., porozumienia z Prüm, znanego jako „Schengen Plus” z 27 maja 
2005 r. pomiędzy 7 krajami europejskimi w sprawie wymiany danych genetycznych, 
odcisków palców, informacji o rejestracji, walce z terroryzmem i nielegalną 
imigracją oraz cyklicznych spotkań ministrów spraw wewnętrznych Grupy G6 
odbywających się od 2003 r. w celu ułatwienia podejmowania decyzji między 
krajami o podobnym podejściu w tych kwestiach;

Or. fr

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 173
Ustęp 5 litera h)

h) działania w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (skreślenie) będą 
miały ambitniejsze cele i skuteczniejsze procedury, nie odwołując się już do 
instrumentów i procedur międzyrządowych; poza tym zostaną one poddane kontroli 
sądowej, stanowiąc tym samym wyraźną obietnicę osiągnięcia postępu w zakresie 
wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa i imigracji;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 174
Ustęp 5 litera i)

i) cele i kompetencje Unii w obszarach zmian klimatycznych, energii, przestrzeni, 
turystyki, sportu, zdrowia publicznego i obrony cywilnej zostaną jaśniej zdefiniowane; 
Rada powinna w związku z tym sprecyzować, czy „dzielone kompetencje”, w 
przypadku których państwa mogą interweniować pod warunkiem zgody ze strony 
Unii, będą obejmowały również dziedziny inne niż te określone w art. 2c), i ogólniej 
rzecz biorąc wszystko to, co nie dotyczy dziedzin określonych w artykułach 2b) i 2 e), 
co odnosi się np. do polityki gospodarczej i zatrudnienia oraz wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, które pojawiają się również, na szczególnych 
zasadach, jako „kompetencje dzielone”;

Or. fr
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Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 175
Ustęp 5 litera i)

i) cele i kompetencje Unii w obszarach, takich jak zmiany klimatyczne, energia, 
przestrzeń, turystyka, sport, własność intelektualna, zdrowie publiczne, współpraca 
administracyjna i obrona cywilna, zostaną rozszerzone i będą jaśniej zdefiniowane;

Or. el

Poprawkę złożyli Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 176
Ustęp 5 litera i)

i) cele i kompetencje Unii w obszarach zmian klimatycznych, praw dzieci, energii, 
przestrzeni, turystyki, sportu, zdrowia publicznego i obrony cywilnej zostaną jaśniej 
zdefiniowane;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 177
Ustęp 5 litera j)

j) dla szeregu innych spraw możliwe będzie zastosowanie skuteczniejszych metod 
podejmowania decyzji, jak tylko pojawi się ku temu wola polityczna; Rada powinna 
wyjaśnić, czy wśród licznych instrumentów ujętych w traktacie w celu rozszerzenia 
kompetencji Unii Europejskiej z pominięciem normalnych procedur zmiany i 
uroczystego ratyfikowania przez parlamenty krajowe (zwłaszcza „klauzula 
elastyczności” określona w art. 308 i liczne „klauzule pomostowe”) są instrumenty, 
które można zastosować w celu przywrócenia kompetencji państw, jeżeli będzie się to 
wydawało konieczne, tak jak postulowano w Deklaracji z Laeken w sprawie 
przyszłości Unii z grudnia 2001 r.;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 178
Ustęp 5 litera k)

k) przewidziano większy margines elastycznych uzgodnień w przypadku, gdyby nie 
wszystkie państwa członkowskie wykazywały wolę lub były w stanie kontynuować 
pewne obszary polityki jednocześnie; Rada powinna wyjaśnić z jednej strony, czy 
artykuł 10 dotyczący „wzmocnionej współpracy” grup państw członkowskich w 
ramach kompetencji, które nie zostały jeszcze włączone do kompetencji Wspólnoty 
lub zostały włączone tylko częściowo, ma zastosowanie również do obronności i z 
drugiej strony, czy wzmocniona współpraca, mimo że nie będzie obejmowała 
„wyłącznych kompetencji” i wydaje się mieć na celu wyłącznie „wzmocnienie 
procesu integracji”, mogłaby jednak umożliwić wprowadzenie odmiennej 
współpracy, np. współpracy o zmiennej geometrii i zmiennym zakresie 
geograficznym; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 179
Ustęp 5 litera k)

k) przewidziano większy margines elastycznych uzgodnień w przypadku, gdyby nie 
wszystkie państwa członkowskie jednocześnie wykazywały wolę lub były w stanie 
realizować pewne działania;

Or. de

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 180
Ustęp 5 litera k)

k) istnieje silniejsza zachęta do wykorzystania elastycznych udogodnień w zakresie 
ściślejszej współpracy pomiędzy dziewięcioma lub większą liczba państw 
członkowskich gotowych na rozwój bardziej zintegrowanej wspólnej polityki w 
określonych sektorach;

Or. en
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Poprawkę złożyli Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 181
Ustęp 6

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 182
Ustęp 6

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Íñigo Méndez de Vigo

Poprawka 183
Ustęp 6

6. jest świadomy powszechnego ubolewania, iż w wyniku referendów we Francji i 
Królestwie Niderlandów w celu zabezpieczenia porozumienia między 27 państwami 
członkowskimi konieczne było:

– porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak nowy, jednolity i 
usystematyzowany tekst, przejrzysta terminologia określająca instrumenty 
legislacyjne, symbole i użycie określenia „minister spraw zagranicznych” zamiast 
„Wysoki Przedstawiciel”;

– odłożenie wdrożenia ważnych elementów nowego traktatu, jak wejście w życie 
nowego systemu głosowania w Radzie, (któremu towarzyszą specjalne postanowienia 
dotyczące odłożenia głosowania, znane jako „kompromis z Ioanniny”), oraz dodanie 
mechanizmów restrykcyjnych, jak „hamulce bezpieczeństwa” w przypadku zwykłej 
procedury legislacyjnej w niektórych obszarach kompetencji;

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak rozszerzenie uzgodnień “opt-in” dla Wielkiej Brytanii i 
Irlandii w obszarze współpracy policyjnej i prawa karnego, protokół ograniczający 
wpływ Karty na przepisy prawa krajowego w Wielkiej Brytanii i Polsce oraz 
dodatkowe miejsce w PE przyznane Włochom w wyniku odstępstwa od zasady 
degresywnej proporcjonalności;
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zmodyfikowanie brzmienia kilkunastu fragmentów traktatu lub deklaracji do niego 
załączonych, co wprowadziło nieuzasadnioną zmianę jego wydźwięku na 
negatywny, z którego emanuje nieufność wobec Unii i jej instytucji, i który wysyła 
mylny sygnał opinii publicznej;

Or. es

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 184
Ustęp 6 część wprowadzająca

6. przypominając o swoim rozczarowaniu z powodu odrzucenia traktatu 
konstytucyjnego z 2004 r., wyraża ubolewanie, że państwa członkowskie w celu 
zabezpieczenia porozumienia między nimi uznały za konieczne:

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 185
Ustęp 6 część wprowadzająca

6. jest świadomy powszechnego ubolewania, iż w wyniku referendów we Francji i 
Królestwie Niderlandów oraz zastrzeżeń wyrażonych przez inne państwa 
członkowskie, w celu zabezpieczenia porozumienia między 27 państwami 
członkowskimi konieczne było:

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 186
Ustęp 6 część wprowadzająca

6. przypominając o swoim rozczarowaniu z powodu odrzucenia traktatu 
konstytucyjnego z 2004 r., zauważa, że Konferencja Międzyrządowa, w celu 
zabezpieczenia porozumienia między 27 państwami członkowskimi, uznała za 
konieczne:

Or. en
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Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 187
Ustęp 6 część wprowadzająca

6. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla 
Europy nie zyskał powszechnej akceptacji i że dla osiągnięcia porozumienia między 
27 państwami członkowskimi konieczne było:

Or. pl

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 188
Ustęp 6 cześć wprowadzająca

6. jest świadomy (skreślenie), iż w wyniku referendów we Francji i Królestwie 
Niderlandów w celu zabezpieczenia ponownego porozumienia między 27 państwami 
członkowskimi konieczne było:

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 189
Ustęp 6 część wprowadzająca

6. jest świadomy i podziela powszechne ubolewanie, iż w wyniku referendów we Francji 
i Królestwie Niderlandów w celu zabezpieczenia porozumienia między 27 państwami 
członkowskimi konieczne było:

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 190
Ustęp 6 tiret pierwsze 

– porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak nowy, jednolity i 
usystematyzowany tekst, przejrzysta terminologia określająca instrumenty 
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legislacyjne, symbole i odniesienie do Wysokiego Przedstawiciela jako do „ministra 
spraw zagranicznych”; należy jednak zwrócić uwagę, że europejskie traktaty 
obejmują przepisy posiadające w praktyce charakter konstytucyjny, że Trybunał 
określił te traktaty wręcz mianem „podstawowej karty konstytucyjnej” (wyrok ETS 
z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie 294/83 Parti écologiste „Les Verts”, 
Rec. str. 1339) i nawet „kartą konstytucyjną społeczeństwa prawa” (opinia ETS z 14 
grudnia 1991 r., 1/91, Rec. I-6079) oraz że oprócz jednej czy dwóch kosmetycznych 
zmian w tekście konstytucyjna treść odrzuconego traktatu rzymskiego z 2004 r. 
praktycznie nie różni się od treści traktatu lizbońskiego z 2007 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 191
Ustęp 6 tiret pierwsze

– porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak kształt Unii 
zgodny z wolą jej obywateli i państw członkowskich, jednolity i usystematyzowany 
tekst, przejrzysta terminologia określająca instrumenty legislacyjne, odzwierciedlenie 
w traktacie flagi i hymnu i odniesienie do Wysokiego Przedstawiciela jako do
„ministra spraw zagranicznych”

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 192
Ustęp 6 tiret pierwsze

– porzucenie otwartego podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak nowy, 
jednolity i usystematyzowany tekst, przejrzysta terminologia określająca instrumenty 
legislacyjne, symbole i odniesienie do Wysokiego Przedstawiciela jako do „ministra 
spraw zagranicznych”;

Or. en
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Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 193
Ustęp 6, tiret pierwsze

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. el

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 194
Ustęp 6 tiret pierwsze 

– porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak nowy, jednolity i 
usystematyzowany tekst, przejrzysta terminologia określająca instrumenty 
legislacyjne, symbole i odniesienie do Wysokiego Przedstawiciela jako do „ministra 
spraw zagranicznych”; należy jednak zwrócić uwagę, że mimo braku podstawy 
prawnej w traktatach w codziennej praktyce instytucji europejskich, jak i w 
państwach członkowskich coraz częściej stosuje się symbole wspólnotowe (zwłaszcza 
flagę i hymn), że określenie „akt prawny” ma w rzeczywistości charakter 
konstytucyjny i że czasami członkowie Komisji Europejskiej na wyjazdach poza Unią 
nazywani są „ministrami”;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 195
Ustęp 6 tiret pierwsze a (nowe)

– skreślenie artykułu 1 zawierającego odniesienie do podwójnej legitymacji Unii 
Europejskiej, odzwierciedlającej wolę obywateli i państw Europy zbudowania 
wspólnej przyszłości;

Or. de



PE400.320v01-00 68/79 AM\702096PL.doc

PL

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 196
Ustęp 6 tiret drugie

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 197
Ustęp 6 tiret drugie

– odłożenie wdrożenia ważnych elementów nowego traktatu, jak wejście w życie 
nowego systemu głosowania w Radzie, (któremu towarzyszy nowy mechanizm oparty 
na „kompromisie z Ioanniny” umożliwiający nawet zdecydowanej mniejszości 
państw odroczenie decyzji), oraz dodanie mechanizmów restrykcyjnych, jak „hamulce 
bezpieczeństwa” w przypadku zwykłej procedury legislacyjnej w niektórych 
obszarach polityki, umożliwiając państwom przekazywanie spraw Radzie 
Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 198
Ustęp 6 tiret trzecie

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 199
Ustęp 6 tiret trzecie

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak rozszerzenie uzgodnień “opt-in” dla Wielkiej Brytanii i 
Irlandii w obszarze współpracy policyjnej i prawa karnego, protokół ograniczający 
wpływ Karty na przepisy prawa krajowego w Wielkiej Brytanii i Polsce oraz 
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dodatkowe miejsce w PE przyznane Włochom w wyniku odstępstwa od zasady 
degresywnej proporcjonalności; nie należy jednak przeceniać skutków tych 
„uzgodnień”, biorąc pod uwagę liczne zastosowania prawa europejskiego oraz fakt, 
że obejmuje ono około 80% przepisów obowiązujących w Unii i że ma całkowite 
pierwszeństwo przed wszystkimi przepisami krajowymi, w tym tymi o charakterze 
konstytucyjnym; ponadto w sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin 
Wielkiej Brytanii z dnia 9 października 2007 r. jest mowa o tym, że w świetle 
obowiązującego orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości obchodzi niektóre 
uzgodnienia “opt-in”;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 200
Ustęp 6 tiret trzecie

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak postanowienie traktatowe o rozszerzeniu uzgodnień “opt-
in” dla Wielkiej Brytanii i Irlandii w obszarze współpracy policyjnej i prawa karnego, 
protokół ograniczający możliwości sądowego dochodzenia wypełnienia wiążących 
postanowień Karty wobec Wielkiej Brytanii i Polski, niewiążąca prawnie deklaracja 
do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej w sprawie dodatkowego miejsca w 
PE przyznanego Włochom w wyniku odstępstwa od wiążącej na mocy traktatu
zasady degresywnej proporcjonalności;

Or. de

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 201
Ustęp 6 tiret trzecie

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak ogólne zastosowanie skomplikowanych uzgodnień “opt-
in/opt-out” dla Wielkiej Brytanii i Irlandii w całym obszarze układu z Schengen oraz 
w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, protokół dążący do 
ograniczenia wpływu Karty na przepisy prawa krajowego w Wielkiej Brytanii i 
Polsce oraz dodatkowe miejsce w PE przyznane Włochom w wyniku odstępstwa od 
zasady degresywnej proporcjonalności;

Or. en
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Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 202
Ustęp 6 tiret trzecie

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak rozszerzenie uzgodnień “opt-in” dla Wielkiej Brytanii i 
Irlandii w obszarze współpracy policyjnej i prawa karnego oraz protokół 
ograniczający wpływ Karty (skreślenie) w prawie krajowym Wielkiej Brytanii i 
Polski (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Poprawka 203
Ustęp 6 tiret trzecie

– wcielenie do traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw 
członkowskich, takich jak rozszerzenie uzgodnień “opt-in” dla Wielkiej Brytanii i 
Irlandii w obszarze współpracy policyjnej i prawa karnego oraz protokół 
ograniczający wpływ Karty na przepisy prawa krajowego w Wielkiej Brytanii i Polsce 
(skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 204
Ustęp 6 tiret czwarte

– zmodyfikowanie brzmienia kilkunastu fragmentów traktatu lub deklaracji do niego 
załączonych, co wprowadziło nieuzasadnioną zmianę jego wydźwięku na negatywny, 
z którego emanuje nieufność wobec Unii i jej instytucji, i który wysyła nieodpowiedni 
sygnał opinii publicznej; obywatele narodów europejskich są szczególnie 
zaniepokojeni z powodu porozumienia zawartego przez rządy na marginesie 
negocjacji lizbońskich co do tego, że żaden rząd nie zorganizuje referendum i nie 
będzie ten sposób ryzykował ponownego odrzucenia zmienionego projektu 
konstytucji;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 205
Ustęp 6 tiret czwarte

– zmodyfikowanie brzmienia kilkunastu fragmentów traktatu lub deklaracji do Aktu 
Końcowego Konferencji Międzyrządowej, co wzbudza nieufność rządów wobec Unii i 
jej instytucji, i w ten sposób wysyła nieodpowiedni sygnał opinii publicznej;

Or. de

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 206
Ustęp 6 tiret czwarte

– zmodyfikowanie brzmienia kilkunastu fragmentów traktatu lub protokołów i
deklaracji do niego załączonych, co wprowadziło nieuzasadnioną zmianę jego 
wydźwięku na negatywny, z którego emanuje nieufność wobec Unii i jej instytucji, i 
który wysyła nieodpowiedni sygnał opinii publicznej;

Or. pl

Poprawkę złożył Elmar Brok

Poprawka 207
Ustęp 6 tiret czwarte a (nowe)

– ostrzega, że Rada wdrażając traktat (np. obsadzając ważne stanowiska i tworząc 
służby działań zewnętrznych) może nie uwzględnić uzasadnionych interesów 
Parlamentu i Komisji;

Or. de

Poprawkę złożył Klaus Hänsch

Poprawka 208
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że przyjął z zadowoleniem i pragnął traktatu konstytucyjnego z 
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2004 r. będącego wynikiem szerokiego demokratycznego konsensusu i stanowiącego 
historyczny krok na drodze ku bardziej demokratycznej, skuteczniejszej i bardziej 
przejrzystej Unii;  przyjmuje jednak w zamian za to traktat lizboński w przekonaniu, 
że w zmienionym układzie politycznym stanowi on najlepszą możliwą podstawę dla 
koniecznej reformy Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 209
Ustępy 7 i 8

zmiana kolejności ustępów 7 i 8

Or. en

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 210
Ustępy 7 i 8

zmiana kolejności ustępów 7 i 8

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 211
Ustępy 7 i 8

zmiana kolejności ustępów 7 i 8

Or. en
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Poprawkę złożył Andreas Mölzer

Poprawka 212
Ustęp 7

7. wierzy, że niniejszy traktat dostarczy stabilnych i długotrwałych ram dla przyszłego 
rozwoju Unii tylko wtedy, gdy we wszystkich państwach członkowskich zostanie 
poddany referendum i obywatele Unii otrzymają tym samym możliwości 
bezpośredniego zajęcia stanowiska;

Or. de

Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 213
Ustęp 7

(Ustęp 7 otrzymuje oznaczenie ustęp 8)

7. postrzega niniejszy traktat jako dalszy niezbędny krok ku zjednoczeniu Europy;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 214
Ustęp 7

7. wierzy, że niniejszy traktat dostarczy stabilnych i długotrwałych ram dla przyszłego 
rozwoju Unii; podkreśla jednocześnie swoją wolę sumiennego sprawowania 
instytucjonalnej pieczy nad dalszym rozwojem Unii, wynikającej z nowo 
powierzonego mu prawa inicjatywy w zakresie zamian traktatowych;

Or. de

Poprawkę złożył Bronisław Geremek

Poprawka 215
Ustęp 7

7. wierzy, że niniejszy traktat dostarczy właściwych ram dla (skreślenie) rozwoju Unii; 
proponuje, aby w przyszłości regularnie co dziesięć lat – np. w dniu 25 marca, tj. w 
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rocznicę podpisania traktatu założycielskiego z Rzymu – zwoływano Konwent, 
którego zadaniem byłoby sprawdzenie funkcjonowania i stosowania traktatów w 
celu zmierzenia się z wyzwaniami i zadaniami stojącymi przed UE;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 216
Ustęp 7

(Ustęp 7 otrzymuje oznaczenie ustęp 8)

7. wierzy, że niniejszy traktat dostarczy stabilnych (skreślenie) ram, które umożliwią 
dalszy rozwój Unii w przyszłości;

Or. de

Poprawkę złożyli Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Poprawka 217
Ustęp 7

7. wierzy, że niniejszy traktat dostarczy stabilnych (skreślenie) ram i stworzy podstawę 
do dalszego rozwoju Unii w przyszłości;

Or. it

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 218
Ustęp 7

7. wierzy, że traktat lizboński dostarczy stabilnych i długotrwałych ram dla dalszego 
rozszerzania i pogłębiania Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 219
Ustęp 8

8. odrzuca traktat i wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie Unii uczynią to 
samo, biorąc pod uwagę, że pomija on demokratycznie „nie” dla traktatu wyrażone 
we Francji i w Niderlandach oraz że i tak powinien zostać poddany referendum we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 220
Ustęp 8

8. popiera traktat i wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie Unii zdołają 
doprowadzić do jego ratyfikacji do dnia 1 stycznia 2009 r. i że uczynią to z udziałem 
narodów w drodze referendów na tym podstawowy etapie integracji europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Andreas Mölzer

Poprawka 221
Ustęp 8

8. dlatego nie popiera traktatu i jego sposobu wdrożenia w życie i wyraża nadzieję, że 
we wszystkich państwach członkowskich Unii odbędą się referenda w tej sprawie;

Or. de

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 222
Ustęp 8

8. popiera traktat i wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie Unii zdołają 
doprowadzić do jego ratyfikacji w czasie umożliwiającym jego wejście w życie dnia 1 
stycznia 2009 r;
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Or. pl

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 223
Ustęp 8

(Ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7)

8. popiera traktat i wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie Unii ratyfikują 
go na tyle wcześnie, by mógł wejść w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 224
Ustęp 8

8. popiera traktat i wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie Unii ratyfikują 
go na tyle wcześnie, by wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.;

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 225
Ustęp 8

8. popiera traktat i podkreśla potrzebę doprowadzenia do jego ratyfikacji do dnia 1 
stycznia 2009 r. przez wszystkie państwa członkowskie Unii;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 226
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę, że wraz z traktatem lizbońskim Parlament Europejski otrzymuje 
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prawo inicjatywy w zakresie przyszłych zmian traktatowych i że z niego skorzysta, 
jeżeli będą tego wymagały nowe wyzwania, przed którymi stanie Unia Europejska;

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 227
Ustęp 9

9. jest świadomy, że traktat reformujący jest bez wątpienia mniej przejrzysty i 
zrozumiały niż skodyfikowany traktat, ale z niecierpliwością czeka na rychłą 
publikację skonsolidowanych traktatów w formie zmienionej traktatem lizbońskim i 
ogólniej rzecz biorąc około 3000 stron obowiązującego prawa pierwotnego, 
wynikających z 18 traktatów i aktów o takiej samej mocy prawnej, które dostarczą 
obywatelom jaśniejszego tekstu podstawowego aktu Unii;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 228
Ustęp 9

9. jest świadomy, że traktat reformujący jest bez wątpienia mniej przejrzysty i 
zrozumiały niż skodyfikowany traktat; domaga się w związku z tym rychłej publikacji
skonsolidowanych traktatów w formie zmienionej traktatem lizbońskim, które 
dostarczyłyby obywatelom jaśniejszego tekstu podstawowego aktu Unii;

Or. de

Poprawkę złożył Costas Botopoulos

Poprawka 229
Paragraph 9

9. jest świadomy, że traktat reformujący jest bez wątpienia mniej przejrzysty i 
zrozumiały niż skodyfikowany traktat oraz domaga się jak najszybszej publikacji
skonsolidowanych traktatów w formie zmienionej traktatem lizbońskim, które 
dostarczą obywatelom jaśniejszego tekstu podstawowego aktu Unii;
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Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 230
Ustęp 9

9. nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 231
Ustęp 10

10. ponawia swój apel, by dołożono wszelkich starań - zarówno ze strony instytucje UE, 
jak i krajowych organów zgodnie z zasadą rzetelnej współpracy - by w jasny i 
obiektywny sposób poinformować europejskich obywateli o treści traktatu; zwraca 
uwagę, że dostarczenie jasnych i obiektywnych informacji wymaga w szczególności, 
by zwolennicy i przeciwnicy traktatu mogli prowadzić dyskusję publicznie na 
równych zasadach, to znaczy przy równym udziale w środkach na przekaz informacji 
i zagwarantowaniu zrównoważonej oprawy medialnej, w przeciwieństwie do 
wydarzeń z kampanii referendalnej z 2005 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 232
Ustęp 10

10. nie dotyczy wersji polskiej

Or. de
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Poprawkę złożyli Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poprawka 233
Ustęp 10 a (nowy)

10a. ponownie zwraca się o zagwarantowanie, z demokratycznych względów, że zmiany 
zawarte w traktacie lizbońskim zostaną opublikowane również w formie projektu 
ujednoliconej wersji traktatów;

Or. en
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