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Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 1
Referirea 1

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la 13 
decembrie 2007,

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 2
Referirea 1

– având în vedere Tratatul din 13 decembrie 2007 de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene (Tratatul de 
la Lisabona),

Or. de
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 3
Referirea 2

eliminat

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 4
Referirea 3

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale din 12 decembrie 2007,

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 5
Referirea 4

Se deplasează după referirea 5 şi devine referirea 5a

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 6
Considerentul A

A. întrucât în decursul ultimilor 50 de ani dezvoltarea Uniunii Europene, rodul păcii 
între naţiuni, a avut un rol fundamental (text eliminat) de (text eliminat) stabilitate pe 
un continent devastat până atunci de războaie, în consolidarea democraţiei, libertăţii şi 
a drepturilor cetăţeanului, în creşterea prosperităţii şi a bunăstării prin înfiinţarea celei 
mai mari pieţe unice din lume, cu norme comune privind standardele sociale, protecţia 
consumatorilor şi libera concurenţă (text eliminat) şi cu o uniune economică şi 
monetară, în constituirea unui cadru în care statele membre cooperează în abordarea 
unor aspecte ce trec dincolo de graniţele naţionale, unul dintre cele mai importante 
fiind mediul înconjurător, şi în conferirea unei voci mai ferme Europei pe scena 
internaţională,

Or. fr
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Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 7
Considerentul A

A. întrucât în decursul ultimilor 50 de ani dezvoltarea Uniunii Europene a avut un rol 
fundamental în crearea unui spaţiu de pace şi stabilitate pe un continent devastat până 
atunci de războaie, în consolidarea democraţiei, libertăţii şi a drepturilor cetăţeanului, 
în creşterea prosperităţii, a solidarităţii şi a bunăstării prin înfiinţarea celei mai mari 
pieţe unice din lume, cu norme comune privind standardele sociale, protecţia 
consumatorilor şi libera concurenţă (text eliminat), (text eliminat) o uniune 
economică şi monetară şi o uniune vamală, în constituirea unui cadru în care statele 
membre cooperează în abordarea unor aspecte ce trec dincolo de graniţele naţionale, 
unul dintre cele mai importante fiind mediul înconjurător, şi în conferirea unei voci 
mai ferme Europei pe scena internaţională,

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 8
Considerentul A

A. întrucât în decursul ultimilor 50 de ani dezvoltarea Uniunii Europene a avut un rol 
fundamental în crearea unui spaţiu de pace şi stabilitate pe un continent devastat până 
atunci de războaie, în consolidarea democraţiei, libertăţii şi a drepturilor cetăţeanului, 
în creşterea prosperităţii şi a bunăstării prin înfiinţarea celei mai mari pieţe unice din 
lume, cu norme comune privind standardele sociale, protecţia mediului şi a 
consumatorilor şi concurenţa loială şi cu o uniune economică şi monetară, în 
constituirea unui cadru în care statele membre cooperează în abordarea unor aspecte 
ce trec dincolo de graniţele naţionale (text eliminat) şi în conferirea unei voci mai 
ferme Europei pe scena internaţională,

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 9
Considerentul B

B. întrucât există o nevoie recunoscută de reformă, ţinând seama de realităţile europene 
de astăzi, în special de numărul statelor membre, de eterogenitatea economiilor şi a 
societăţilor, de necesitatea afirmării identităţilor şi absenţa unei ameninţări 
exterioare, şi de întărire a structurilor Uniunii pentru a consolida aceste realizări şi a 
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îmbunătăţi capacitatea unei Uniuni alcătuite din douăzeci şi şapte, şi potenţial mai 
multe, state membre de a funcţiona eficient, astfel încât să poată face faţă noilor 
provocări comune şi continua reformele în domeniul responsabilităţii democratice,

Or. fr

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât există o nevoie recunoscută de reformă şi întărire a structurilor Uniunii pentru 
a consolida aceste realizări şi a îmbunătăţi capacitatea unei Uniuni de douăzeci şi 
şapte, şi potenţial mai multe, state membre de a funcţiona eficient, fără să se 
transforme într-un superstat centralizat şi atotputernic astfel încât să poată face faţă 
noilor provocări comune şi continua reformele în domeniul responsabilităţii 
democratice,

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât există o nevoie recunoscută de reformă şi întărire a structurilor Uniunii pentru 
a consolida aceste realizări şi a îmbunătăţi capacitatea unei Uniuni de douăzeci şi 
şapte, şi potenţial mai multe, state membre de a funcţiona eficient (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 12
Considerentul C

C. întrucât această nevoie a constituit punctul de plecare pentru un şir succesiv de 
reforme care, începând cu Tratatul de la Maastricht, ce a marcat o transformare în 
procesul integrării europene, prin crearea unei uniuni economice şi monetare şi 
trecerea de la o comunitate în esenţă economică la o uniune politică, au încercat să 
configureze structura instituţională a Uniunii şi au avut drept rezultat Declaraţia de la 
Laeken, care, la rândul ei, a iniţiat un proces de reformă diferit, bazat pe metoda
Convenţiei, şi nu exclusiv pe conferinţe interguvernamentale, reamintind în special că 
«ceea ce aşteaptă cetăţeanul european (…) nu este un „superstat” european sau 
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instituţii care să se amestece peste tot.»,

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 13
Considerentul D

D. întrucât eforturile precedente de a reforma Uniunea prin înlocuirea tratatelor cu o 
constituţie s-au bucurat de sprijinul unei foarte largi majorităţi a reprezentanţilor aleşi 
de către cetăţenii europeni în Parlamentul European, constituţie ratificată de două 
treimi dintre statele membre prin procedura parlamentară (în afară de Spania şi 
Luxemburg), dar respinsă de două dintre acestea (Franţa şi Ţările de Jos) prin 
referendum, iar, după o perioadă de reflecţie în timpul căreia a devenit evident faptul 
că nu poate fi obţinută aprobarea necesară din partea tuturor statelor membre, această 
abordare a fost abandonată, optându-se pentru modificarea tratatelor existente în 
vederea includerii dispoziţiilor din Tratatul constituţional respins de două popoare,

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 14
Considerentul D

D. întrucât eforturile precedente de a reforma Uniunea prin înlocuirea tratatelor cu o 
constituţie s-au bucurat de sprijinul unei foarte largi majorităţi a reprezentanţilor aleşi 
de către cetăţenii Uniunii în Parlamentul European1, constituţie ratificată de două 
treimi dintre statele membre, dar respinsă de două dintre acestea (Franţa şi Ţările de 
Jos) prin intermediul unui referendum, iar, după o perioadă de reflecţie în timpul 
căreia a devenit evident faptul că nu poate fi obţinută aprobarea necesară din partea 
tuturor statelor membre, această abordare a fost abandonată, optându-se pentru 
modificarea tratatelor existente,

Or. de

Amendament depus de Bronisław Geremek

Amendamentul 15
Considerentul E

eliminat
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Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 16
Considerentul E

E. întrucât Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost redactat de o 
Convenţie compusă din doi reprezentanţi ai fiecărui parlament naţional, şaisprezece 
deputaţi în Parlamentul European, doi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi un 
reprezentant al fiecărui guvern naţional, care au pregătit un proiect în şedinţă publică, 
ajungând la un consens în esenţă nemodificat de Conferinţa interguvernamentală din 
2004, în vreme ce Tratatul de la Lisabona, care i-a urmat, şi care a abandonat unele 
dintre elementele neesenţiale prezente în constituţie, legate de simbolurile Uniunii, a 
fost rezultatul metodei de lucru tradiţionale interguvernamentale, caracterizată de 
întâlniri în spatele uşilor închise,

Or. fr

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 17
Considerentul E

E. întrucât Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost redactat de o 
Convenţie compusă din doi reprezentanţi ai fiecărui parlament naţional, şaisprezece 
deputaţi în Parlamentul European, doi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi un 
reprezentant al fiecărui guvern naţional, care au pregătit un proiect în şedinţă publică, 
ajungând la un consens în esenţă nemodificat de Conferinţa interguvernamentală din 
2004, în vreme ce Tratatul de la Lisabona, care i-a urmat, şi care a abandonat unele 
dintre elementele prezente în constituţie, a fost rezultatul unor metode de lucru 
interguvernamentale mai tradiţionale, deşi a existat participarea deplină a trei 
reprezentanţi ai Parlamentului European,

Or. en

Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 18
Considerentul E

E. întrucât Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost redactat de o 
Convenţie compusă din doi reprezentanţi ai fiecărui parlament naţional, şaisprezece 
deputaţi în Parlamentul European, doi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi un 
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reprezentant al fiecărui guvern naţional, care au pregătit un proiect în şedinţă publică, 
ajungând la un consens care a servit drept bază pentru lucrările Conferinţei 
interguvernamentale din 2004, în vreme ce Tratatul de la Lisabona, care i-a urmat, şi 
care a abandonat unele dintre elementele prezente în constituţie, a fost rezultatul 
metodei de lucru tradiţionale interguvernamentale, caracterizată de întâlniri în spatele 
uşilor închise,

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 19
Considerentul F

F. întrucât această transformare de metodă şi proces, deşi păstrează într-o formă nouă 
multe dintre modificările de natură practică ce erau prevăzute a fi aduse structurii 
instituţionale a Uniunii, a însemnat o diminuare a ambiţiei şi abandonarea câtorva 
elemente, în special de natură estetică, ale constituţiei, amânarea intrării în vigoare a 
unora dintre noile mecanisme şi încorporarea în tratate a unor măsuri speciale, 
specifice diferitelor state membre,

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 20
Considerentul G

G. întrucât, cu toate acestea, aprobarea tratatului de către fiecare guvern naţional din 
Uniune demonstrează faptul că toate guvernele alese ale statelor membre consideră că 
acest compromis reprezintă baza pe care acestea doresc să coopereze în viitor, 
obligându-le să dea dovadă de un angajament politic total, astfel încât să asigure 
ratificarea până la 1 ianuarie 2009, fiecare dintre acestea, cu excepţia Irlandei, în 
cazul căreia referendumul este obligatoriu, fiind libere să opteze între procedura 
parlamentară sau referendum, aceasta din urmă reprezentând modalitatea cea mai 
sigură prin care popoarele se pot implica în destinul lor european,

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 21
Considerentul G

G. întrucât (text eliminat) aprobarea tratatului de către fiecare guvern naţional din Uniune 
demonstrează faptul că (text eliminat) guvernele alese ale statelor membre consideră 
că acest compromis reprezintă baza pe care acestea doresc să coopereze în viitor, 
obligându-le să dea dovadă de un angajament politic total, astfel încât să asigure 
ratificarea înainte de 1 ianuarie 2009,

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 22
Considerentul H

H. întrucât este de dorit ca noul tratat să intre în vigoare cu mult înaintea alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2009, pentru a le permite cetăţenilor să se prezinte la 
acestea cunoscând pe deplin noul cadru instituţional al Uniunii, dar şi, în lipsa unui 
referendum, să îşi exprime aprobarea sau dezaprobarea cu privire la acest nou 
cadru instituţional,

Or. fr

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 23
Considerentul H

H. întrucât este de dorit ca Tratatul de la Lisabona să fie ratificat de către toate statele 
membre până la sfârşitul anului 2008, pentru a le permite cetăţenilor să se prezinte la 
alegerile din 2009 cunoscând pe deplin noul cadru instituţional al Uniunii,

Or. de

Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 24
Considerentul H

H. întrucât este de dorit ca noul tratat să intre în vigoare (text eliminat) înaintea alegerilor 
pentru Parlamentul European din 2009, pentru a le permite cetăţenilor să se prezinte la 
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acestea cunoscând pe deplin noul cadru instituţional al Uniunii,

Or. fr

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 25
Considerentul H

H. întrucât este necesar ca noul tratat să intre în vigoare cu mult înaintea alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2009, pentru a le permite cetăţenilor să se prezinte la 
acestea cunoscând pe deplin noul cadru instituţional al Uniunii,

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 26
Considerentul H

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 27
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, care va conferi Uniunii mai multă 
responsabilitate democratică (prin consolidarea rolului Parlamentului European şi al 
parlamentelor naţionale), va întări drepturile cetăţenilor europeni faţă de Uniune şi va 
ameliora funcţionarea eficientă a instituţiilor Uniunii; prin urmare, nu există niciun 
motiv ca cetăţenii să îl respingă, cu atât mai mult cu cât niciun guvern nu le va cere 
să îşi exprime părerea prin referendum, cu excepţia Irlandei;

Or. fr
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Amendament depus de Andreas Mölzer

Amendamentul 28
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona, datorită 
multelor excepţii şi structurii lui haotice, nu reprezintă o îmbunătăţire substanţială a 
tratatelor existente, iar evitarea referendumurilor cu privire la acest tratat este 
contrară consolidării bazei controlului democratic, drepturile cetăţenilor europeni 
faţă de Uniune fiind astfel amputate;

Or. de

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 29
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, prin întărirea democraţiei europene, 
dezvoltarea parlamentarismului şi, în consecinţă, a unei legitimări democratice 
sporite, conferită de către cetăţenii europeni;

Or. de

Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 30
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, că acesta va îmbunătăţi modul de 
funcţionare efectiv al instituţiilor Uniunii, (text eliminat) va conferi Uniunii mai 
multă responsabilitate democratică (prin consolidarea rolului Parlamentului European 
şi al parlamentelor naţionale) şi va întări drepturile cetăţenilor europeni faţă de Uniune 
(text eliminat);

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 31
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, întrucât va conferi Uniunii mai multă 
responsabilitate democratică (text eliminat), va întări drepturile cetăţenilor europeni 
faţă de Uniune şi va ameliora funcţionarea eficientă a instituţiilor Uniunii;

Or. de

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 32
Punctul 1

1. consideră, în concluzie, că, luat în ansamblul său, Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
îmbunătăţire substanţială a tratatelor existente, care va conferi Uniunii mai multă 
responsabilitate democratică şi capacitate decizională (prin consolidarea rolului 
Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale), va întări drepturile cetăţenilor 
europeni faţă de Uniune şi va ameliora funcţionarea eficientă a instituţiilor Uniunii;

Or. de

Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 33
Topica textului

A se plasa titlul „O mai mare eficienţă” înaintea titlurilor „Mai multă responsabilitate 
democratică” şi „Mai multe drepturi şi mai multă claritate pentru cetăţeni” 

Or. fr

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 34
Punctul 2 partea introductivă

2. salută faptul că responsabilitatea democratică şi capacitatea decizională vor creşte, 
ceea ce va permite cetăţenilor un control sporit asupra acţiunilor Uniunii, în special 
datorită următoarelor îmbunătăţiri:
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Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 35
Punctul 2 partea introductivă

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 36
Punctul 2 litera (a) partea introductivă

eliminat

Or. en

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 37
Punctul 2 litera (a) partea introductivă

eliminat

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 38
Punctul 2 litera (a) partea introductivă

(a) adoptarea întregii legislaţii a Uniunii Europene va face obiectul unui control 
parlamentar la un nivel neatins până acum în nicio altă structură (text eliminat)
internaţională:

Or. pl
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 39
Punctul 2 litera (a) prima liniuţă

– întreaga legislaţie europeană, cu câteva excepţii, va fi supusă unei aprobări duble, 
efectuată în condiţii de egalitate, de către Consiliu (în cadrul căruia statele membre 
sunt reprezentate de către guvernele lor, care, la rândul lor, trebuie să răspundă 
într-o manieră democratică în faţa parlamentelor naţionale şi a propriilor cetăţeni) 
şi de către Parlamentul European (în care cetăţenii sunt reprezentaţi nemijlocit de 
către deputaţi aleşi în mod direct);

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 40
Punctul 2 litera (a) a doua liniuţă

– controlul prealabil efectuat de către parlamentele naţionale asupra întregii legislaţii a 
Uniunii va fi consolidat, întrucât acestea vor primi toate propunerile legislative 
europene în timp util pentru a le discuta cu miniştrii lor înainte de adoptarea unei 
poziţii de către Consiliu şi vor avea dreptul de a aduce obiecţii unei propuneri dacă 
sunt de părere că aceasta nu respectă principiul subsidiarităţii; invită Consiliul să 
menţioneze în acest sens conţinutul precis al obligaţiei care revine unei instituţii 
europene de „a ţine seama” de „avizul motivat” al unui parlament naţional, în 
conformitate cu articolul 7 din Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

Or. fr

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 41
Punctul 2 litera (a) a doua liniuţă

– controlul (text eliminat) efectuat de către parlamentele naţionale asupra întregii 
legislaţii a Uniunii va fi consolidat, întrucât acestea vor primi toate propunerile 
legislative europene în timp util pentru a le discuta cu miniştrii lor înainte de adoptarea 
unei poziţii de către Consiliu; acestea vor putea controla respectarea principiului 
subsidiarităţii, în sensul că o majoritate a parlamentelor naţionale va putea 
determina legislatorul Uniunii să încheie procedura legislativă, iar fiecare 
parlament naţional va dispune de un drept de recurs împotriva unui regulament al 
UE sau a unei directive a UE care, în opinia sa, este incompatibilă cu principiul 
subsidiarităţii;
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Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 42
Punctul 2 litera (a) a doua liniuţă

– controlul prealabil efectuat de către parlamentele naţionale asupra întregii legislaţii a 
Uniunii va fi consolidat, întrucât acestea vor primi toate propunerile legislative 
europene în timp util pentru a le discuta cu miniştrii lor înainte de adoptarea unei 
poziţii de către Consiliu şi vor avea dreptul de a solicita reexaminarea unei propuneri 
dacă sunt de părere că aceasta nu respectă principiul subsidiarităţii;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 43
Punctul 2 litera (b)

(b) Preşedintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei propuneri a 
Consiliului European, cu majoritate calificată şi „luând în considerare alegerile 
pentru Parlamentul European”; invită Consiliul să precizeze dacă şi în ce mod 
această raliere la majoritatea politică din statele membre şi/sau Parlament este 
compatibilă cu principiul conform căruia „Comisia promovează interesul general al 
Uniunii”, enunţat la articolul 9D;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 44
Punctul 2 litera (b)

(b) Preşedintele Comisiei va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei propuneri a 
Consiliului European, (ghilimele eliminate) luând în considerare alegerile pentru 
Parlamentul European (ghilimele eliminate);

Or. de
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 45
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant va fi răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a 
Preşedintelui Comisiei (al cărui acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca 
membru al Comisiei, în faţa Parlamentului European; invită Consiliul să precizeze în 
faţa cui va fi acest Înalt Reprezentant responsabil din punct de vedere politic, în 
afara cazului responsabilităţii colective a Comisiei, având în vedere că acesta nu 
poate fi demis nici de Preşedintele Comisiei, nici de Consiliul de Miniştri;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 46
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant va fi răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a 
Preşedintelui Comisiei (al cărui acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca 
membru al Comisiei, în faţa Parlamentului European; invită Consiliul să precizeze 
modul în care se va realiza sinteza între relaţiile externe ale Comisiei şi politica 
externă a Consiliului şi să indice cine dintre Comisie şi Consiliul European va da 
principalul impuls în politica externă a Uniunii;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 47
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant va fi răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a 
Preşedintelui Comisiei (al cărui acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca 
membru al Comisiei, în faţa Parlamentului European; invită Consiliul să precizeze 
cine va reprezenta Uniunea în exterior, având în vedere că articolul 25 atribuie 
această reprezentare a PESC preşedintelui Consiliului European, „fără a aduce 
atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant”, şi să precizeze modul în care va fi 
soluţionat conflictul în materie de politică externă dintre poziţiile Comisiei, care 
trebuie să apere „interesul general al Uniunii”, şi cele ale Consiliului, care 
reprezintă statele membre;

Or. fr
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Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 48
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant va fi numit atât de către Consiliul European, cât şi de 
Preşedintele Comisiei şi, ca membru al Comisiei, cu acordul Parlamentului European;

Or. en

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 49
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant va fi răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a 
Preşedintelui Comisiei (al cărui acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca 
membru al Comisiei, în faţa Parlamentului European şi va fi nevoit ca, în Parlament, 
să fie supus aceleiaşi proceduri de investitură ca şi orice alt comisar;

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 50
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate va fi 
răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a Preşedintelui Comisiei (al cărui 
acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca membru al Comisiei, în faţa 
Parlamentului European;

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 51
Punctul 2 litera (c)

(c) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate va fi 
răspunzător atât în faţa Consiliului European, cât şi a Preşedintelui Comisiei (al cărui 
acord este necesar în vederea numirii acestuia) şi, ca membru al Comisiei, în faţa 
Parlamentului European;
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Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 52
Punctul 2 litera (d)

(d) noua procedură bugetară va necesita atât aprobarea Consiliului, cât şi pe cea a 
Parlamentului European pentru toate cheltuielile Uniunii, asigurând astfel în esenţă un 
control democratic total asupra tuturor cheltuielilor Uniunii; în acest sens, invită  
Consiliul să îşi clarifice poziţia în ceea ce priveşte perspectiva creării unui impozit 
european care ar decurge în mod natural din deciziile luate în materie de cheltuieli 
publice, care sunt de acum înainte în principal de competenţa Parlamentului 
European;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 53
Punctul 2 litera (d)

(d) noua procedură bugetară va necesita atât aprobarea Consiliului, cât şi pe cea a 
Parlamentului European pentru toate cheltuielile Uniunii (text eliminat);

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 54
Punctul 2 litera (d)

(d) va fi introdusă o nouă procedură bugetară, mai simplă şi mai democratică, cu o 
singură lectură: va fi eliminată distincţia între cheltuielile obligatorii şi cele 
neobligatorii, asigurând astfel paritatea deplină între Parlament şi Consiliu în ceea 
ce priveşte aprobarea întregului buget anual, în vreme ce Parlamentului îi va fi 
conferit şi dreptul de a emite un aviz conform cu privire la cadrul financiar 
multianual, ce va avea un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic;

Or. en
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Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 55
Punctul 2 litera (d)

(d) va fi eliminată distincţia între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii, ceea ce 
înseamnă că Parlamentul European va avea drept deplin de codecizie cu privire la 
toate cheltuielile Uniunii;

Or. de

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 56
Punctul 2 litera (d)

(d) noua procedură bugetară va necesita atât aprobarea Consiliului, cât şi pe cea a 
Parlamentului European pentru toate cheltuielile Uniunii, asigurând astfel (text 
eliminat) un control democratic total asupra tuturor cheltuielilor Uniunii;

Or. en

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 57
Punctul 2 litera (d)

(d) noua procedură bugetară va necesita atât aprobarea Consiliului, cât şi pe cea a 
Parlamentului European pentru toate cheltuielile Uniunii, asigurând astfel în esenţă un 
verdict democratic total asupra tuturor cheltuielilor Uniunii;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bondeº

Amendamentul 58
Punctul 2 litera (e)

(e) controlul democratic asupra exercitării de către Comisie a puterilor legislative delegate 
va fi consolidat cu ajutorul unui nou sistem de supraveghere care va permite 
Parlamentului European şi Consiliului să retragă decizii ale Comisiei privind legislaţia 
delegată asupra cărora au obiecţii şi le va da dreptul să revoce delegarea puterilor; 
invită totuşi Consiliul să menţioneze criteriile care permit realizarea unei distincţii 
între ceea ce articolul 249B denumeşte „elemente neesenţiale ale actului legislativ” 
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de ceea ce este esenţial, pentru a evita un transfer disimulat şi neconsimţit al puterii 
legislative;

Or. fr

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 59
Punctul 2 litera (e)

(e) controlul democratic asupra (text eliminat) puterilor legislative delegate Comisiei va fi 
consolidat cu ajutorul unui nou sistem de supraveghere, conform căruia Parlamentul 
European sau Consiliul vor putea retrage decizii ale Comisiei sau revoca delegarea
(text eliminat);

Or. de

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 60
Punctul 2 litera (e)

(e) controlul democratic asupra (text eliminat) puterilor legislative ale Comisiei (text 
eliminat) va fi consolidat cu ajutorul unui nou sistem de supraveghere care va permite 
Parlamentului European şi Consiliului să se opună deciziilor (text eliminat) Comisiei 
privind legislaţia delegată, chiar să le revoce, (text eliminat) şi le va da dreptul să 
revoce delegarea puterilor;

Or. pl

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 61
Punctul 2 litera (e)

(e) controlul democratic asupra exercitării de către Comisie a puterilor legislative delegate 
va fi consolidat cu ajutorul unui nou sistem de supraveghere în special datorită 
faptului că va permite Parlamentului European şi Consiliului să retragă decizii ale 
Comisiei privind legislaţia delegată asupra cărora au obiecţii şi le va da dreptul să
revoce delegarea puterilor;

Or. de
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 62
Punctul 2 litera (f)

(f) la discutarea sau votarea proiectelor legislative, întâlnirile Consiliului vor fi publice, 
permiţându-le astfel cetăţenilor să observe felul în care guvernele lor acţionează în 
cadrul Consiliului;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 63
Punctul 2 litera (g)

(g) agenţiile, în special Europol, vor face obiectul unui control parlamentar sporit, 
Consiliul trebuind să precizeze modalităţile de realizare ale acestuia, precum şi pe 
cele ale „asocierii” parlamentelor naţionale la „evaluarea” punerii în aplicare a 
politicilor spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, şi ale controlului Eurojust;

Or. fr

Amendament depus de Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 64
Punctul 2 litera (g)

(g) agenţiile, în special Europol şi Eurojust, vor face obiectul unui control parlamentar 
sporit;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 65
Punctul 2 litera (h)

(h) rolul Comitetului Regiunilor este consolidat, în special prin acordarea acestui organ 
nereprezentativ a unui drept de recurs în faţa Curţii de Justiţie împotriva actelor 
legislative adoptate de către statele membre; invită Consiliul să motiveze acest lucru 
şi să justifice, în general, utilitatea şi cuantumul cheltuielilor endemice pe care le 
generează aceste organe pentru contribuabilul european;
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Or. fr

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 66
Punctul 2 litera (h)

(h) (text eliminat) Comitetului Regiunilor (text eliminat) i se conferă dreptul de a sesiza 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, mandatul membrilor săi este prelungit la 5 
ani, iar relaţiile sale cu Parlamentul European sunt mai clar definite;

Or. el

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 67
Punctul 2 litera (i)

(i) procedura de revizuire a tratatelor va fi, în viitor, mai deschisă şi mai democratică, 
întrucât Parlamentul European va putea, de asemenea, prezenta propuneri în acest 
sens, iar controlul oricărei revizuiri propuse trebuie efectuat de o Convenţie care va 
include reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul consideră că acest lucru nu este necesar; invită 
Consiliul să precizeze care va fi componenţa exactă a Convenţiei prevăzute la 
articolul 48, în special dacă aceasta va fi dominată de reprezentanţii parlamentelor 
naţionale, sau, o dată în plus, de către cei ai instituţiilor europene;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 68
Punctul 2 litera (i)

(i) procedura de revizuire a tratatelor va fi, în viitor, mai deschisă şi mai democratică, 
întrucât, pe de o parte, Parlamentul European va putea, de asemenea, prezenta 
propuneri (text eliminat), iar, pe de altă parte, controlul oricărei revizuiri propuse va 
fi, în principiu, efectuat de o Convenţie care va include, pe lângă reprezentanţii 
guvernului, şi reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European 
(text eliminat);

Or. de
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Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 69
Punctul 2 litera (i)

(i) procedura de revizuire a tratatelor va fi, în viitor, mai deschisă şi mai democratică, 
întrucât Parlamentul European va putea, de asemenea, prezenta propuneri în acest 
sens; controlul oricărei revizuiri propuse trebuie efectuat de o Convenţie care va 
include reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul consideră că acest lucru nu este necesar, în vreme 
ce proceduri de revizuire noi şi simplificate vor fi introduse în vederea modificării, 
prin decizie unanimă, a anumitor prevederi ale tratatului, cu aprobarea 
parlamentelor naţionale;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 70
Punctul 2a (nou)

2a. solicită Consiliului să precizeze modul în care este consolidat controlul democratic 
asupra legislaţiei Uniunii prin Protocolul privind parlamentele naţionale, în 
comparaţie cu actualul protocol corespunzător (nr. 13) anexat la Tratatul de la 
Amsterdam, în afara dispoziţiilor privind conţinutul informaţiilor transmise 
parlamentelor naţionale şi o anumită extindere a cooperării interparlamentare;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 71
Punctul 2b (nou)

2b. solicită Consiliului, pentru a evalua rolul controlului parlamentar exercitat asupra 
deciziilor europene ale miniştrilor din statele membre, să precizeze care sunt, în 
spatele aparenţei puterii nominale, marjele sale efective de acţiune în cadrul 
procesului legislativ, în conformitate cu articolul 293 din TFUE (fostul articol 250 
din TCE);

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 72
Punctul 2c (nou)

2c. solicită Consiliului să precizeze, în cazul articolului 7 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, dacă termenul 
„reexaminat” utilizat la alineatul (2) („În cazul în care avizele motivate privind 
nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului subsidiarităţii 
reprezintă cel puţin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor 
naţionale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie 
reexaminat.”) trebuie înţeles ca o invitaţie sau ca o obligaţie de revizuire a 
proiectului de act, considerat neconform cu principiul subsidiarităţii de către 
cel puţin o treime din parlamentele naţionale;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 73
Punctul 2d (nou)

2d. solicită Consiliului să precizeze dacă procedura de alertă precoce de care 
dispun parlamentele naţionale se va aplica, aşa cum reiese din formulare, 
doar în cazul chestiunilor legate de subsidiaritate, nu şi al celor legate de 
proporţionalitate, care sunt însă de natură eminamente politică, şi asta în 
ciuda titlului „Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii”;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 74
Titlul dinaintea punctului 3

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 75
Punctul 3 partea introductivă
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(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 76
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită totuşi Consiliul să precizeze dacă Carta menţionată mai sus este, ca 
şi ansamblul legislaţiei europene, superioară legilor naţionale, inclusiv 
constituţionale şi, în special, drepturilor fundamentale multiseculare protejate de 
jurisprudenţa dreptului natural în Irlanda şi Regatul Unit şi prin Declaraţiile 
privind drepturile în ţările care dispun de o Constituţie scrisă şi, prin urmare, dacă 
rolul Curţii de Justiţie este acela de face să primeze dispoziţiile Cartei în cazul unui 
conflict de legi;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 77
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze semnificaţia juridică a articolului 2 
(„Dreptul la viaţă”), ţinând seama de faptul că abordările de natură etică, filosofică 
şi socială variază foarte mult de la o ţară la alta; acesta va menţiona dacă dreptul de 
a decide cu privire la chestiunea legată de momentul începerii vieţii – concepere sau 
naştere - sau de condiţiile etice în care se poate, eventual, pune capăt acesteia, prin 
eutanasie, aparţine statelor membre, în mod suveran şi în funcţie de tradiţiile lor, 
sau Curţii de Justiţie, în mod uniform pentru întreaga Uniune Europeană;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 78
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze modul în care Curtea de Justiţie va 
interpreta noţiunea de „tradiţii constituţionale comune statelor membre”, 
menţionată la articolul 7, în chestiunile în care drepturile statelor membre diverg;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 79
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze ce înseamnă în mod concret pentru Curtea 
de Justiţie obligaţia de a interpreta această Cartă „acordând atenţia cuvenită 
explicaţiilor” prevăzute de aceasta, reamintind că aceste „explicaţii” nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic, sunt succinte şi au fost redactate în culise şi 
aprobate de prezidiul Convenţiei fără o veritabilă dezbatere;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 80
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul „marjei naţionale de apreciere” de 
care dispun statele membre, limitată şi prin drepturile proclamate de Cartă, în urma 
deciziei luate de Curtea de Justiţie în hotărârea pronunţată de Marea Cameră la 27 
iunie 2006 (C-540-03, Parlamentul c. Consiliului);

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 81
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să clarifice totuşi semnificaţia articolelor 1 („Demnitatea 
umană”) şi 3 („Dreptul la integritatea fizică şi psihică”), menţionând dacă aceste 
dispoziţii creează o bază juridică pentru o acţiune judiciară care vizează 
recunoaşterea dreptului general la avort, al dreptului la sinucidere asistată sau 
eutanasie;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 82
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze dacă includerea în Cartă a drepturilor până 
acum naţionale, cum ar fi interzicerea pedepsei cu moartea (articolul 2) sau dreptul 
la grevă (articolul 28) reprezintă un transfer de competenţe către Uniune sau 
menţionarea acestor este doar declarativă, fără a fi obligatorie din punct de vedere 
juridic;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 83
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze dacă includerea în Cartă a drepturilor până 
acum naţionale, cum ar fi interzicerea pedepsei cu moartea (articolul 2) sau dreptul 
la grevă (articolul 28) reprezintă un transfer de competenţe către Uniune sau 
menţionarea acestor este doar declarativă, fără valoare juridică; 

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 84
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; având în vedere amploarea considerabilă a competenţelor conferite în 
mod exclusiv sau nu instituţiilor Uniunii şi supremaţia legislaţiei europene, inclusiv 
a Cartei, invită Consiliul să precizeze lista competenţelor naţionale în cazul cărora 
Carta nu se aplică;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 85
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze semnificaţia articolului 5b care prevede că 
Uniunea combate discriminarea de orice fel, în special în ceea ce priveşte „religia 
sau convingerile”, atunci când statutul naţional, pe care Uniunea trebuie să îl 
respecte, prevede un statut special pentru o religie – de exemplu, religia anglicană 
în Regatul Unit – sau, într-un sens mai larg, atunci când acesta implică concepţii pe 
care Uniunea le va considera „discriminatorii” dintr-un motiv imposibil de anticipat 
în prezent;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 86
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze dacă, la articolul 10 din Cartă („libertatea de 
a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în 
particular…”), sintagma „în public” înseamnă şi ”în serviciul public”;
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Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 87
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să precizeze dacă articolele 1a din tratat, 21 şi 22 din 
Cartă vizează drepturi specifice ale „minorităţilor”, măsuri speciale care trebuie 
adoptate pentru acestea sau doar un simplu apel la respectarea drepturilor pe care 
le au persoanele în cauză, în aceeaşi măsură cu toţi cetăţenii: de interpretarea 
aleasă depinde caducitatea sau nu a unor importante dispoziţii constituţionale 
naţionale;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 88
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde; invită Consiliul să elimine contradicţia dintre articolul 53 din Cartă şi 
faptul că aceasta are vocaţia de a deveni o normă de referinţă pentru Curtea de 
Justiţie, iar interpretarea acesteia din urmă va fi fără apel sau recurs, chiar şi în 
cazul în care aceasta ar aduce atingere „drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale recunoscute (…) prin constituţiile statelor membre”;

Or. fr

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 89
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor 
fundamentale a UE şi a capacităţii acesteia de a fi invocată în faţa instanţei, precum 
şi faptul că aceasta cuprinde, pe lângă drepturile clasice ale omului, şi drepturi 
sociale înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de 
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către instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze 
acestor standarde;

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 90
Punctul 3 litera (a)

(a) (text eliminat) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene devine obligatorie 
din punct de vedere juridic; acoperind în mod simultan ansamblul drepturilor civile, 
politice, economice şi sociale, aceasta oferă securitate juridică cetăţenilor Uniunii, 
garantând că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde;

Or. el

Amendament depus de Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 91
Punctul 3 litera (a)

(a) recunoaşterea caracterului obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a UE 
înseamnă că toate dispoziţiile legislaţiei UE şi toate acţiunile întreprinse de către 
instituţiile UE sau care au ca bază legislaţia UE vor trebui să se conformeze acestor 
standarde, respectând, în acelaşi timp, principiul subsidiarităţii;

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 92
Punctul 3 litera (b)

(b) aderarea Uniunii la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (text eliminat)
înseamnă că Uniunea va face obiectul aceluiaşi control extern cu privire la respectarea 
drepturilor cetăţenilor ca şi statele membre ce o alcătuiesc;această aderare ar trebui 
totuşi însoţită de garanţii suficiente în ceea ce priveşte independenţa autorităţilor 
judecătoreşti instituite în cadrul Convenţiei;

Or. en



PE400.320v01-00 30/74 AM\702096RO.doc

RO

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 93
Punctul 3 litera (b)

(b) Uniunea va adera la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, (text eliminat) ale 
cărei efecte, complementare celor ale Cartei, vor face ca Uniunea să facă obiectul 
aceluiaşi control extern cu privire la respectarea drepturilor cetăţenilor ca şi statele 
membre ce o alcătuiesc;

Or. el

Amendament depus de Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 94
Punctul 3 litera (b)

(b) Uniunea îşi va trimite candidatura în vederea aderării la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, ceea ce înseamnă că Uniunea va face obiectul aceluiaşi control 
extern cu privire la respectarea drepturilor cetăţenilor ca şi statele membre ce o 
alcătuiesc;

Or. en

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 95
Punctul 3 litera (c)

(c) noi dispoziţii vor facilita participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale
societăţii civile la deliberările Uniunii; dialogul cu partenerii sociali, bisericile, 
comunităţile religioase şi organizaţiile neconfesionale va fi încurajat;

Or. de

Amendament depus de Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 96
Punctul 3 litera (c)

(c) noi dispoziţii vor facilita participarea cetăţenilor, a asociaţiilor reprezentative şi a 
societăţii civile la deliberările Uniunii; dialogul cu partenerii sociali, bisericile,
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comunităţile religioase şi organizaţiile neconfesionale va fi încurajat;

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 97
Punctul 3 litera (c)

(c) noi dispoziţii vor facilita participarea cetăţenilor, a asociaţiilor reprezentative şi a 
societăţii civile la deliberările Uniunii; dialogul cu partenerii sociali, bisericile, 
comunităţile religioase şi organizaţiile neconfesionale va fi încurajat;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 98
Punctul 3 litera (d)

(d) introducerea dreptului cetăţenilor UE la iniţiativă le va permite cetăţenilor să prezinte 
propuneri referitoare la anumite aspecte cu privire la care aceştia consideră că un act 
juridic al Uniunii este necesar „în vederea punerii în aplicare a tratatelor”; invită 
Consiliul să menţioneze ce obligaţie revine Comisiei în cazul unei propuneri depuse 
de cel puţin un milion de cetăţeni, în condiţiile prevăzute la articolele 8B din TUE şi 
21 din TFUE;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 99
Punctul 3 litera (d)

(d) introducerea dreptului cetăţenilor UE la iniţiativă le va permite cetăţenilor să prezinte 
propuneri referitoare la anumite aspecte cu privire la care aceştia consideră că un act 
juridic al Uniunii este necesar „în vederea punerii în aplicare a tratatelor”; invită 
Consiliul să precizeze dacă o propunere de act legislativ care provine de la unul sau 
mai multe parlamente naţionale, reprezentând zeci de milioane de cetăţeni, ar putea 
fi considerată admisibilă, în conformitate cu iniţiativa cetăţenească, sau dacă 
acestea trebuie să rămână în continuare lipsite de orice drept de iniţiativă 
legislativă;

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 100
Punctul 3 litera (d)

(d) introducerea dreptului cetăţenilor UE la iniţiativă le va permite cetăţenilor să prezinte 
propuneri referitoare la anumite aspecte cu privire la care aceştia consideră că un act 
juridic al Uniunii este necesar (ghilimele eliminate) în vederea punerii în aplicare a 
tratatelor (ghilimele eliminate);

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 101
Punctul 3 litera (e)

(e) protecţia judiciară a cetăţenilor este consolidată, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene îşi extinde competenţele la domeniile libertăţii, securităţii şi justiţiei, 
precum şi la actele depuse de Consiliul European, Banca Centrală Europeană şi 
organele Uniunii şi, în paralel, este prevăzut accesul sporit al persoanelor fizice şi 
morale la procedurile sale;

Or. el

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 102
Punctul 3 litera (e)

(e) persoanele individuale vor beneficia de un acces sporit la Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 103
Titlu înaintea punctului 4 (nou)

Codificarea valorilor şi a obiectivelor şi atribuirea competenţelor
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Or. en

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 104
Punctul 4

4. salută faptul că tratatul defineşte într-o manieră mai clară şi mai vizibilă valorile, 
comune tuturor statelor membre, pe care Uniunea este întemeiată, precum şi 
obiectivele Uniunii şi principiile în baza cărora îşi desfăşoară activitatea (text 
eliminat):

(a) eliminat
[Se deplasează la punctul 4a (nou)]

(b) în ceea ce priveşte promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, 
garantarea unei protecţii sociale adecvate, lupta împotriva excluderii sociale, un nivel 
ridicat de educaţie, formare profesională şi sănătate, eliminarea oricărui fel de 
discriminare şi promovarea (text eliminat) dezvoltării durabile şi a protecţiei
mediului, inclusiv lupta împotriva schimbărilor climatice, şi respectul faţă de serviciile 
de interes general; coeziunea economică, socială şi teritorială este reafirmată drept 
obiectiv al Uniunii;

(c) eliminat
[Se deplasează la punctul 4a (nou)]

(d) o clauză de solidaritate între statele membre asigură cetăţenii că se pot aştepta la 
sprijin din partea Uniunii în cazul unui atac terorist sau al unui dezastru natural sau 
provocat de om;

(e) eliminat
[Se deplasează la punctul 4a (nou)]

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 105
Punctul 4 litera (a)

(a) este stabilită o delimitare clară a competenţelor Uniunii faţă de statele membre, pe 
baza principiului conform căruia toate competenţele care nu sunt conferite Uniunii de 
către tratate revin statelor membre; invită Consiliul să clarifice această normă, având 
în vedere că definirea competenţelor Uniunii este flexibilă, în special datorită 
interpretării teleologice a tratatelor de către Curtea de Justiţie şi a lipsei oricărui 
drept de veto al statelor membre pentru respingerea textelor care depăşesc 
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competenţele conferite în mod explicit Uniunii;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 106
Punctul 4 litera (a)

(a) este stabilită o delimitare clară a competenţelor Uniunii faţă de statele membre, pe 
baza principiului conform căruia toate competenţele care nu sunt conferite Uniunii de 
către tratate revin statelor membre; invită Consiliul să facă o precizare din natură 
juridică în ceea ce priveşte alegerea termenului „conferire” a competenţelor în loc 
de „delegare”, primul făcând referire la un transfer ireversibil şi necontrolabil, în 
timp ce al doilea, din contra, este mai aproape de ideea de mandat, însemnând un 
transfer revocabil şi controlabil;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 107
Punctul 4 litera (b)

(b) se pune accentul pe acele politici care aduc beneficii vizibile cetăţenilor: există noi 
dispoziţii cu aplicare generală privind promovarea unui nivel ridicat de ocupare a 
forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale adecvate, lupta împotriva excluderii 
sociale, un nivel ridicat de educaţie, formare profesională şi sănătate, eliminarea 
oricărui fel de discriminare şi promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi; noi 
dispoziţii sprijină promovarea dezvoltării durabile şi protecţia mediului, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice, şi respectul faţă de serviciile de interes general; 
coeziunea economică, socială şi teritorială este reafirmată drept obiectiv al Uniunii;
pentru a contribui la atingerea majorităţii acestor obiective, care depind de creşterea 
şi prosperitatea economiilor noastre, invită Consiliul să precizeze dacă şi în ce mod 
intenţionează acesta să pună capăt politicii de schimb prea scumpe şi supraevaluării 
monedei Euro care blochează atât creşterea salariilor, cât şi revenirea la un ritm 
susţinut de creştere; acesta va preciza, în general în ceea ce priveşte nivelurile 
comparate de creştere şi cele ale şomajului între zona euro şi celelalte zone, dacă 
consideră că, în prezent, integrarea economică şi monetară este o reuşită sau un 
eşec şi, prin urmare, dacă intenţionează să lase Banca Centrală să îşi continue 
gestionarea monetară ortodoxă, axată pe controlul inflaţiei şi a cărei uniformitate 
ignoră conjuncturile naţionale diferite, accentuând astfel dezechilibrele; de 
asemenea, acesta va menţiona dacă şi în ce mod este autorizată Uniunea să ducă o 
politică comercială de combatere a dumping-ului monetar;



AM\702096RO.doc 35/74 PE400.320v01-00

RO

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 108
Punctul 4 litera (b)

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 109
Punctul 4 litera (b)

Nu priveşte versiunea în limba română

Or. es

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 110
Punctul 4 litera (b)

Nu priveşte versiunea în limba română

Or. el

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 111
Punctul 4 litera (c)

(c) confuzia existentă între „Comunitatea Europeană” şi „Uniunea Europeană” va lua 
sfârşit, odată cu transformarea Uniunii Europene într-o singură entitate juridică şi o 
singură structură; având în vedere că „Comunitatea Europeană” dispare pentru a se 
numi de acum înainte „Uniunea” în cele două tratate modificate de Tratatul de la 
Lisabona (TUE şi TFUE), invită Consiliul să menţioneze dacă este vorba de aceeaşi 
„Uniune” în ambele tratate şi dacă da, să precizeze de ce a păstrat două tratate 
distincte având în vedere că conţinutul lor a fost modificat pentru a realiza, de fapt, 
fuziunea prevăzută de Tratatul constituţional respins şi căruia acestea îi corespund 
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în spirit şi literă (Părţile I: Principii şi III:Modalităţi);

Or. fr

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 112
Punctul 4 litera (c)

(c) identificarea (text eliminat) „Comunităţii Europene” cu „Uniunea Europeană” va lua 
sfârşit odată cu transformarea Uniunii Europene într-o singură entitate juridică şi o 
singură structură;

Or. pl

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 113
Punctul 4 litera (c)

(c) distincţia existentă între „Comunitatea Europeană” şi „Uniunea Europeană” va lua 
sfârşit, odată cu transformarea Uniunii Europene într-o singură entitate juridică şi o 
singură structură;

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 114
Punctul 4 litera (da) (nouă)

(da) clauza de ajutor şi asistenţă mutuale, aplicabilă în cazul în care un stat membru este 
ţinta unui atac armat pe teritoriul său, sporeşte sentimentul de securitate al 
cetăţenilor şi reprezintă un pas înainte în cooperarea între statele membre în 
materie de apărare;

Or. el
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 115
Punctul 4 litera (d)

(d) o clauză de solidaritate între statele membre asigură cetăţenii că se pot aştepta la 
sprijin din partea Uniunii în cazul unui atac terorist sau al unui dezastru natural sau 
provocat de om; invită Consiliul să precizeze dacă punerea în aplicare de către 
Uniune a acestei clauze de solidaritate prin mobilizarea tuturor instrumentelor „de 
care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la dispoziţie de statele membre” va fi 
combinată cu PESC şi cerinţele definite în cadrul NATO, care ar putea da naştere 
apărării integrate euro-atlantice, prevăzute în Tratatul de instituire a unei 
Comunităţi Europene de apărare, în 1953;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 116
Punctul 4 litera (d)

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 117
Punctul 4 litera (e)

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele 
membre îşi deleagă anumite competenţe pe care le consideră a fi mai bine exercitate 
prin mecanisme comune (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 118
Punctul 4 litera (e) partea introductivă

(e) specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele membre îşi 
deleagă anumite competenţe pe care le consideră a fi mai bine exercitate prin 
mecanisme comune, asigurând, în acelaşi timp, pentru a evita orice dubiu, garanţii 
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suficiente că Uniunea nu se va transforma într-un „superstat” centralizat şi 
atotputernic, în ciuda creării unei entităţi centrale unice, dotate cu personalitate 
juridică, a fuziunii de fapt a tratatelor şi a pilonilor de competenţe, de jurisdicţia 
nelimitată a Curţii de Justiţie, care va fi superioară Curţilor constituţionale 
naţionale, a supranaţionalizării procedurilor decizionale, a noilor transferuri 
masive de competenţe fundamentale către Uniune, inclusiv a drepturilor 
fundamentale, şi a supremaţiei absolute a dreptului european, inclusiv asupra 
constituţiilor naţionale, acesta acoperind aproape toate domeniile şi în cadrul 
căruia deciziile se iau prin majoritate calificată:

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 119
Punctul 4 litera (e) partea introductivă

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, (text eliminat) asigurând, 
în acelaşi timp, (text eliminat) garanţii suficiente că Uniunea nu se va transforma într-
un „superstat” centralizat şi atotputernic:

Or. de

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 120
Punctul 4 litera (e) partea introductivă

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele 
membre îşi deleagă (text eliminat) competenţe speciale pe care le consideră a fi mai 
bine exercitate prin mecanisme comune (text eliminat):

Or. de

Amendament despus de Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendamentul121
Punctul 4 litera (e) partea introductivă

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele 
membre îşi deleagă anumite competenţe pe care le consideră a fi mai bine exercitate 
prin mecanisme comune (text eliminat);

Or. it
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Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 122
Punctul 4 litera (e) partea introductivă

(e) confirmă specificitatea organizării instituţionale a Uniunii, potrivit căreia statele 
membre îşi deleagă anumite competenţe pe care le consideră a fi mai bine exercitate 
prin mecanisme comune, asigurând, în acelaşi timp (text eliminat):

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 123
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă 

– obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi 
apărarea securităţii naţionale”; Consiliul este rugat să precizeze dacă „identitatea 
naţională” pe care Uniunea declară că o respectă include sau nu respectarea 
„suveranităţii naţionale” a statelor membre de către Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 124
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă

– obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi 
apărarea securităţii naţionale”; invită Consiliul să precizeze dacă „autonomia locală 
şi regională”, citată în cazul „structurilor fundamentale” ale statelor membre şi pe 
care Uniunea are obligaţia să o respecte, înseamnă că aceasta acceptă să se supună 
jurisdicţiei Curţilor constituţionale naţionale, ale cărei garante sunt, sau dacă, de 
acum înainte, statele membre nu mai sunt singurii interlocutori ai Uniunii şi că 
aceasta îşi arogă dreptul de a stabili relaţii directe şi permanente cu autorităţilor 
locale şi regionale;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 125
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă

– obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi 
apărarea securităţii naţionale”; invită Consiliul să precizeze dacă menţinerea „ordinii 
publice” şi a „securităţii naţionale” de către statele membre ar putea face obiectul 
unei cooperări în afara procedurilor comunitare, având în vedere că exercitarea 
dreptului de iniţiativă al statelor în acest domeniu nu poate fi decât unul colectiv, 
implicând cel puţin un sfert dintre acestea, din cauza eliminării dispoziţiei care 
permitea iniţiativa individuală prevăzută la articolul 67 alineatul (2) din TUE;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 126
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă 

– obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi 
apărarea securităţii naţionale”; invită Consiliul să precizeze dacă noua formulare a 
articolului 64 alineatul (2) din TCE, prin care se introduce un mecanism de 
protecţie, stabilit la nivel colectiv, semnifică dispariţia clauzei de salvgardare la 
nivel naţional instituită prin Convenţia Schengen şi care permitea unui stat membru 
să restabilească unilateral şi provizoriu controalele la frontierele sale interne în caz 
de pericol grav; el va preciza şi motivul sau motivele pentru care această clauză de 
salvgardare Schengen a fost eliminată;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 127
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă 

– obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, inerentă structurilor 
lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia 
locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 
care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi 
apărarea securităţii naţionale”; invită Consiliul să precizeze dacă „funcţiile esenţiale 
ale statului”, pe care Uniunea trebuie să le respecte, în special „ordinea publică”, 
nu pot fi totuşi abordate de Uniune în numele unui principiu fundamental din 
dreptul comunitar, de exemplu aşa cum a hotărât Curtea de Justiţie la 9 decembrie 
1997 (Comisia c. Franţei, cauza C-265/95) în cauza aşa-numită a „războiului 
căpşunilor”, în care, pentru a obţine acelaşi rezultat, aceasta s-a declarat 
competentă, considerând că era vorba de libertatea de circulaţie a mărfurilor, deşi 
chestiunea era mai degrabă de competenţa poliţiei administrative, prin urmare a 
ordinii publice;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 128
Punctul 4 litera (e) prima liniuţă

– obligaţia de a respecta (ghilimele eliminate) identitatea naţională a statelor membre, 
inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce 
priveşte autonomia locală şi regională (ghilimele eliminate), precum şi (ghilimele 
eliminate) funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele care au ca obiect 
asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii 
naţionale (ghilimele eliminate);

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 129
Punctul 4 litera (e) a doua liniuţă

– principiul puterilor conferite (în virtutea căruia singurele competenţe ale Uniunii sunt 
cele conferite ei de către statele membre), al subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; 
invită Consiliul să precizeze dacă termenul „conferire” trebuie înţeles în sens literal, 
şi anume ca un transfer cu caracter definitiv sau, din contra, ca un sinonim al 
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termenului „delegare”, care evocă păstrarea de către statele membre a unui control, 
în numele cetăţenilor, asupra competenţelor delegate, a modului în care aceasta 
sunt utilizate şi eventuala lor revenire la nivel naţional, în conformitate cu însuşi 
principiul subsidiarităţii, dacă experienţa demonstrează că, în respectivul domeniu, 
Uniunea nu poate fi mai eficientă decât statele membre;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 130
Punctul 4 litera (e) a doua liniuţă

– principiul puterilor conferite (în virtutea căruia singurele competenţe ale Uniunii sunt 
cele conferite ei de către statele membre), al subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; 
invită Consiliul să precizeze de ce competenţele „exclusive” „conferite” Uniunii nu 
se supun principiului subsidiarităţii;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 131
Punctul 4 litera (e) a doua liniuţă

– principiul puterilor conferite (în virtutea căruia singurele competenţe ale Uniunii sunt 
cele conferite ei de către statele membre), al subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; 
invită Consiliul să precizeze semnificaţia principiului proporţionalităţii şi să 
menţioneze modul în care aplicarea sa este controlată din punct de vedere 
democratic, având în vedere că parlamentele naţionale, în ciuda titlului 
Protocolului „privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii”, nu 
sunt implicate;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 132
Punctul 4 litera (e) a doua liniuţă

– principiul puterilor conferite (în virtutea căruia singurele competenţe ale Uniunii sunt 
cele conferite ei de către statele membre), al subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; 
invită Consiliul să precizeze dacă definiţia principiului subsidiarităţii include în 
mod implicit, deşi nu o face explicit, criteriul esenţial al democraţiei; eficienţa 
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eventual superioară a Uniunii în raport cu statele membre de fapt de calitatea 
controlului democratic exercitat asupra competenţei europene, care trebuie să fie 
cel puţin egală cu aceeaşi competenţă exercitată la nivel naţional;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 133
Punctul 4 litera (e) a doua liniuţă

– principiul atribuirii competenţelor (în virtutea căruia Uniunea poate acţiona doar în 
limitele competenţelor conferite ei de către statele membre), al subsidiarităţii şi al 
proporţionalităţii;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 134
Punctul 4 litera (e) a treia liniuţă

– participarea statelor membre la sistemul de luare a deciziilor din cadrul Uniunii şi la 
acordul privind eventualele schimbări ce urmează a-i fi aduse; invită Consiliul să 
precizeze dacă sintagma „participarea statelor membre (…) la procesul de decizie” 
vizează rolul legislativ al Consiliului, strict încadrat de acţiunea determinantă a 
Comisie, care deţine monopolul iniţiativei, determină în mod liber cadrul material al 
exercitării activităţii normative, precum şi baza juridică, prin urmare procesul de 
decizie comunitar, îşi impune cu atât mai uşor „propunerile” cu cât statele membre 
nu le pot solicita decât în unanimitate şi utilizează tehnica „splitting-ului” în caz de 
opoziţie, deţine puterea de executare a actelor Consiliului, determinând ea însăşi 
ceea ce este „necesar” (contrar principiului subsidiarităţii), precum şi puterea de 
supraveghere, în special în domeniul dreptului concurenţei, şi puterea de penalizare 
prin aplicarea unei sancţiuni financiare directe sau sesizarea Curţii de Justiţie;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 135
Punctul 4 litera (e) a treia liniuţă

– participarea statelor membre la sistemul de luare a deciziilor din cadrul Uniunii şi la 
acordul privind eventualele schimbări ce urmează a-i fi aduse; invită Consiliul să 
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precizeze dacă sintagma „participarea statelor membre (…) la acceptarea oricărei 
modificări” a „procesului de decizie” semnifică că acestea din urmă, a căror putere 
de control al subsidiarităţii rămâne aproape inexistentă, ar putea eventual să se 
opună la ceea ce ar putea considera ca fiind o încălcare de către Curtea de Justiţie a 
ceea ce le rămâne din această competenţă – de exemplu utilizarea intensivă a 
articolului 308 din TCE – şi la interpretările extensive ale Curţii de Justiţie, care au 
ca efect modificarea modului de decizie într-un anumit domeniu;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 136
Punctul 4 litera (e) a treia liniuţă

– menţinerea competenţei statelor membre de a decide în privinţa unor eventuale 
modificări în ceea ce priveşte repartizarea competenţelor, prevăzută în tratat, între 
Uniune şi statele membre;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 137
Punctul 4 litera (e) a patra liniuţă

– recunoaşterea dreptului statelor membre de a părăsi Uniunea, dacă doresc să o facă; 
invită Consiliul să precizeze dacă acest drept de retragere, tipic constituţiilor 
federale, dar care însă nu poate fi aplicat imediat, ar putea deveni caduc dacă în 
cursul perioadei minime de doi ani de negocieri care ar urma solicitării de retragere 
din Uniune, guvernul care a înaintat cererea se schimbă;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 138
Punctul 4 litera (e) a patra liniuţă

– recunoaşterea dreptului statelor membre de a părăsi Uniunea, dacă doresc să o facă; 
invită Consiliul să precizeze dacă acest drept de a părăsi Uniunea presupune 
renunţarea la moneda Euro; dacă da, îl invită să menţioneze care este procedura 
paralelă pentru a ieşi din sistemul euro şi dacă rămân valabile sau nu declaraţiile 
anterioare ale statelor privind caracterul „irevocabil” al fixării parităţilor, în 
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momentul creării monedei unice;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 139
Punctul 4 litera (e) a patra liniuţă

– recunoaşterea dreptului fiecărui stat membru de a părăsi Uniunea, dacă doreşte să o 
facă;

Or. de

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 140
Punctul 4a (nou)

4a. salută faptul că în tratat sunt prevăzute mai clar organizarea şi structura Uniunii, în 
special relaţiile acesteia cu statele membre:

(a) confuzia existentă între „Comunitatea Europeană” şi „Uniunea Europeană” va 
lua sfârşit, iar Uniunea Europeană va căpăta o singură structură şi entitate 
juridică;
(punctul 4c modificat)

(b) este stabilită o delimitare clară a competenţelor Uniunii faţă de statele membre, 
pe baza principiului conform căruia singurele competenţe pe care le are Uniunea 
sunt cele conferite ei în mod expres de către statele membre, iar toate acele puteri 
care nu sunt conferite Uniunii prin tratat rămân în sfera de competenţă a statelor 
membre (principiul atribuirii competenţelor);
(punctul 4a modificat) 

(c) este confirmat caracterul specific al organizării instituţionale a Uniunii ş,i în 
acelaşi timp, există garanţii suficiente că Uniunea nu se va transforma într-un 
„superstat” centralizat şi atotputernic:

– activitatea Uniunii este limitată, prin principiul subsidiarităţii şi cel al
proporţionalităţii, în toate acele domenii în care Uniunea nu deţine o sferă 
exclusivă de competenţă;

– Uniunea are obligaţia de a respecta „identitatea naţională a statelor membre, 
inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce 
priveşte autonomia locală şi regională”, precum şi „funcţiile esenţiale ale statului”, 
în special „asigurarea integrităţii sale teritoriale”, „menţinerea ordinii publice” şi 
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„apărarea securităţii naţionale”;

– statele membre participă în continuare la sistemul de luare a deciziilor din cadrul 
Uniunii şi decid asupra oricărei modificări a tratatelor;

– este recunoscut dreptul unui stat membru de a părăsi Uniunea, dacă doreşte să o 
facă;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 141
Punctul 5 litera (a)

(a) se vor înmulţi substanţial domeniile în care guvernele ce se reunesc în Consiliu iau 
decizii prin votul cu majoritate calificată, şi nu prin unanimitate, făcând astfel posibil 
ca o Uniune compusă din douăzeci şi şapte de state membre să funcţioneze în mai 
multe domenii, fără a fi blocată de vetouri; invită Consiliul să publice cât de curând 
posibil un studiu care să cuprindă simulări care să permită evaluarea efectelor 
concrete ale reformei majorităţii calificate, pentru ca în statele membre, în special 
în adunările parlamentare naţionale care trebuie să ratifice tratatul, fiecare să fie 
informat în mod corespunzător cu privire la nivelul pragului majorităţilor în raport 
cu voturile ponderate actuale, ponderea respectivă a fiecărei ţări într-o configuraţie 
alcătuită din 27 sau 30 de state (inclusiv Croaţia, Macedonia şi Turcia), precum şi 
facilităţile de adoptare a propunerilor Comisiei;

Or. fr

Amendament depus de Pervenche Berès

Amendamentul 142
Punctul 5 litera (a)

(a) se vor înmulţi (text eliminat) domeniile în care guvernele ce se reunesc în Consiliu iau 
decizii prin votul cu majoritate calificată, şi nu prin unanimitate, făcând astfel posibil 
ca o Uniune compusă din douăzeci şi şapte de state membre să funcţioneze în mai 
multe domenii, fără a fi blocată de vetouri;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 143
Punctul 5 litera (b)

(b) noul sistem al votului cu „majoritate dublă” va înlesni luarea deciziilor în Consiliu; în 
ceea ce priveşte cel de-al doilea criteriu al dublei majorităţi, invită Consiliul să 
precizeze ce se înţelege prin „populaţia Uniunii” la singular, sintagmă care face 
referire la o populaţie considerată global, fără distincţie în funcţie de popoare, 
definiţia actuală largă desemnând ansamblul locuitorilor unei ţări – naţionali şi 
străini cu rezidenţă permanentă – şi fiind, în acelaşi timp, vagă, contestabilă şi 
diferită de la o ţară la alta;

Or. fr

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 144
Punctul 5 litera (b)

(b) noul sistem simplificat al votului cu „majoritate dublă” (55% dintre statele membre, 
reprezentând 65% din populaţia Uniunii) va înlesni luarea deciziilor în Consiliu, din 
momentul în care va fi pus în practică, în 2014;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 145
Punctul 5 litera (c)

(c) sistemul de rotaţie a preşedinţiei în Consiliul European o dată la şase luni va fi înlocuit 
de un sistem în care un Preşedinte al Consiliului este ales pentru o perioadă de doi ani 
şi jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel mai multă coerenţă în 
pregătirea şi asigurarea continuităţii reuniunilor; invită Consiliul să precizeze care 
este procedura de soluţionare a posibilelor conflicte între acest Preşedinte al 
Consiliului European şi, pe de o parte, Preşedintele Comisiei, împreună cu care va 
trebui să pregătească lucrările Consiliului, pe de altă parte „Înaltul Reprezentant” 
pentru politica externă şi vicepreşedinte al Comisiei care, ca şi el, asigură 
reprezentarea externă a Uniunii în chestiunile legate de PESC şi dirijează această 
politică;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 146
Punctul 5 litera (c)

(c) sistemul de rotaţie a preşedinţiei în Consiliul European o dată la şase luni va fi înlocuit 
de un sistem în care un Preşedinte al Consiliului este ales pentru o perioadă de doi ani 
şi jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel mai multă coerenţă în 
pregătirea şi asigurarea continuităţii reuniunilor; invită Consiliul să precizeze cum 
intenţionează să asigure interesul, legitimitatea şi vizibilitatea din punct de vedere 
politic a acestui viitor preşedinte, având în vedere că el „nu poate exercita un 
mandat naţional”, nu va fi, prin urmare, un şef de guvern şi nici direct responsabil 
în faţa unui popor, precum şi modul în care intenţionează să evite ca acesta să fie 
un simplu echivalent al Preşedintelui Comisiei;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 147
Punctul 5 litera (c)

(c) sistemul de rotaţie a preşedinţiei în Consiliul European o dată la şase luni va fi înlocuit 
de un sistem în care un Preşedinte al Consiliului este ales pentru o perioadă de doi ani 
şi jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel mai multă coerenţă în 
pregătirea şi asigurarea continuităţii reuniunilor; invită Consiliul să precizeze dacă 
interzicerea oricărui mandat „naţional” se referă eventual la orice mandat 
„european”, după cum a fost formulat iniţial şi suprimat ulterior, înainte de 
încheierea Convenţiei, şi dacă, în caz contrar, preşedinţii Comisiei şi Consiliului 
European nu ar putea fi una şi aceeaşi persoană;

Or. fr

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 148
Punctul 5 litera (c)

(c) Consiliul European va deveni o instituţie de sine stătătoare a Uniunii Europene, iar 
sistemul său de rotaţie a preşedinţiei (text eliminat) o dată la şase luni va fi înlocuit de 
un sistem în care un Preşedinte al Consiliului este ales pentru o perioadă de doi ani şi 
jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel mai multă coerenţă în pregătirea 
şi continuitatea muncii depuse;

Or. en
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Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 149
Punctul 5 litera (c)

(c) sistemul de rotaţie a preşedinţiei în Consiliul European o dată la şase luni va fi înlocuit 
de un sistem în care un Preşedinte al Consiliului este ales pentru o perioadă de doi ani 
şi jumătate de către membrii acestuia, asigurând astfel mai multă coerenţă în 
pregătirea şi asigurarea continuităţii reuniunilor şi mai multă consecvenţă în punerea 
în aplicare a deciziilor şi politicilor sale;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 150
Punctul 5 litera (d)

(d) numărul membrilor Comisiei va fi redus, începând cu 2014, la două treimi din 
numărul statelor membre, conferind astfel mai multă coeziune colegiului, iar un sistem 
de rotaţie va asigura participarea egală a tuturor statelor membre; invită Consiliul să 
menţioneze în ce mod vor fi tratate statele membre pe picior de egalitate şi vor 
întreţine aceleaşi relaţii strânse cu Comisia, având în vedere că unele dintre ele nu 
vor face parte din acesta;

Or. fr

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 151
Punctul 5 litera (d) 

(d) numărul membrilor Comisiei va fi redus, începând cu 2014, la două treimi din 
numărul statelor membre, ceea ce va spori şi va face mai clară capacitatea de acţiune 
a Comisiei, precum şi faptul că membrii Comisiei reprezintă interesul european, şi 
nu pe cel al ţării lor de origine, în timp ce un sistem de rotaţie va asigura în 
continuare participarea egală a tuturor statelor membre;

Or. de
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Amendament depus de Bronisław Geremek

Amendamentul 152
Punctul 5 litera (d)

(d) numărul membrilor Comisiei va fi redus, începând cu 2014, la două treimi din 
numărul statelor membre, conferind astfel mai multă coeziune colegiului, iar un sistem 
de rotaţie va asigura participarea egală a tuturor statelor membre; acest lucru ar pune 
astfel în valoare rolul Colegiului, ca spaţiu în care se formează interesul general 
european;

Or. fr

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 153
Punctul 5 litera (e) partea introductivă

(e) va avea loc o creştere (text eliminat) a vizibilităţii şi capacităţii de acţiune a Uniunii ca 
actor global:

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 154
Punctul 5 litera (e) prima liniuţă

– posturile de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Politica Externă şi cel de Comisar 
pentru afaceri externe, două posturi care dau naştere la duplicări şi confuzii, vor fi 
reunite într-unul singur, prin crearea unui vicepreşedinte al Comisiei / Înalt 
Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, care va prezida 
Consiliul pentru afaceri externe şi va putea fi vocea Uniunii atunci când aceasta are o 
poziţie comună, asigurând astfel mai multă coerenţă în acţiunile Uniunii pe plan 
extern; invită Consiliul să precizeze în faţă cărei instituţii va fi Înaltul Reprezentant 
responsabil, cum va asigura acesta „coerenţa acţiunii externe” a Uniunii în caz de 
dezacord cu Consiliul de Miniştri sau/şi cu Preşedintele Consiliului European sau/şi 
cu Comisia, în cadrul căreia acesta îşi va asuma majoritatea sarcinilor pentru 
negocierile internaţionale (mediu, spaţiu, energie, politică comercială, imigrare şi 
circulaţia persoanelor), şi cine, dintre el sau Preşedintele Consiliului European, va 
asigura reprezentarea externă a Uniunii;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 155
Punctul 5 litera (e) prima liniuţă 

– posturile de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Politica Externă şi cel de Comisar 
pentru afaceri externe, două posturi care dau naştere la duplicări şi confuzii, vor fi 
reunite într-unul singur, prin crearea unui vicepreşedinte al Comisiei / Înalt 
Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, care va prezida 
Consiliul pentru afaceri externe şi va putea fi vocea Uniunii atunci când aceasta are o 
poziţie comună, asigurând astfel mai multă coerenţă în acţiunile Uniunii pe plan 
extern; invită Consiliul să precizeze dacă, având în vedere politica externă unică 
preconizată şi conferirea personalităţii juridice, care face din Uniune un actor 
internaţional cu drepturi depline, acesta intenţionează să dea curs recomandărilor 
Raportului Parlamentului European (A5 0480/2003) privind relaţiile dintre 
Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor Unite, care revendică un loc de 
membru permanent pentru Uniune în cadrul Consiliului de Securitate ONU, ceea 
ce ar duce la dispariţia locurilor permanente ale Franţei şi Regatului Unit;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 156
Punctul 5 litera (e) prima liniuţă

– posturile de Înalt Reprezentant (text eliminat) pentru Politica Externă şi de Securitate 
Comună şi cel de Comisar pentru afaceri externe, două posturi care dau naştere la 
duplicări şi confuzii, vor fi reunite într-unul singur, prin crearea unui (text eliminat)
Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, care, pe de o parte, 
va fi Vicepreşedintele Comisiei, iar, pe de altă parte, va prezida Consiliul pentru 
afaceri externe (text eliminat), asigurând astfel mai multă coerenţă în acţiunile Uniunii 
pe plan extern;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 157
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

– un serviciu unic pentru acţiune externă, alcătuit din funcţionari ai instituţiilor şi ai 
diplomaţiilor naţionale şi aflat în responsabilitatea vicepreşedintelui/Înaltului 
Reprezentant, va asigura coerenţă în punerea în aplicare a acţiunilor Uniunii pe plan 
extern; invită Consiliul să menţioneze dacă este prevăzută sancţionarea sau, din 
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contra, legalizarea utilizării titulaturii de „Ambasador”, uzurpate în detrimentul 
diplomaţilor naţionali, şi foarte răspândită în cadrul celor aproape o sută de 
„delegaţii” al Comisiei în lume;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 158
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

– un serviciu unic pentru acţiune externă, alcătuit din funcţionari ai instituţiilor şi ai 
diplomaţiilor naţionale şi aflat în responsabilitatea vicepreşedintelui/Înaltului 
Reprezentant, va asigura coerenţă în punerea în aplicare a acţiunilor Uniunii pe plan 
extern; invită Consiliul să precizeze dacă acest serviciu diplomatic, care ar putea 
număra în jur de 7000 de agenţi pentru a demara şi care s-ar suprapune peste 
serviciile diplomatice ale statelor membre, are rolul de a conferi în final 
diplomaţiilor naţionale un simplu rol de complement;

Or. fr

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 159
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

– un serviciu unic pentru acţiune externă, care nu va putea fi înfiinţat de către Consiliu 
decât cu aprobarea Comisiei, după consultarea Parlamentului, care va fi condus de 
Vicepreşedintele Comisiei, respectiv Înaltul Reprezentant şi care ar trebui să 
confere mai multă coerenţă dezvoltării şi punerii în aplicare a politicii externe a 
Uniunii;

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 160
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

– un serviciu unic pentru acţiune externă, alcătuit din funcţionari ai instituţiilor şi ai 
diplomaţiilor naţionale şi aflat în responsabilitatea (text eliminat) Înaltului 
Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate, va asigura coerenţă şi în 
punerea în aplicare a acţiunilor Uniunii pe plan extern;
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Or. de

Amendament depus de Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 161
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

– un serviciu unic pentru acţiune externă, alcătuit din funcţionari ai Comisiei, ai 
Consiliului şi ai diplomaţiilor naţionale şi aflat în responsabilitatea 
vicepreşedintelui/Înaltului Reprezentant, va asigura coerenţă în punerea în aplicare a 
acţiunilor Uniunii pe plan extern;

Or. en

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 162
Punctul 5 litera (e) a doua liniuţă

Nu priveşte versiunea în limba română

Or. el

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 163
Punctul 5 litera (e) a treia liniuţă

– capacitatea Uniunii de a dezvolta structuri comune în domeniul politicii de securitate 
şi apărare va fi consolidată, asigurându-se în acelaşi timp flexibilitatea necesară 
acomodării diferitelor abordări ale statelor membre în această privinţă; invită 
Consiliul să precizeze dacă, în ceea ce priveşte noile dispoziţii privind „politica de 
securitate şi apărare comună”, apărarea rămâne la nivel naţional sau nu, lucru 
care nu este formulat explicit în text şi care are însă consecinţe importante, de 
exemplu în cazul apărării nucleare, decisivă în acest moment al proliferării;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 164
Punctul 5 litera (e) a treia liniuţă

– capacitatea Uniunii de a dezvolta structuri comune în domeniul politicii de securitate 
şi apărare va fi consolidată, asigurându-se în acelaşi timp flexibilitatea necesară 
acomodării diferitelor abordări ale statelor membre în această privinţă; invită 
Consiliul să precizeze modul în care politica de securitate şi apărare, care este 
votată în continuare prin unanimitate, ar putea constitui „parte integrantă din 
politica externă şi de securitate comună”, domeniu în care deciziile se iau din ce în 
ce mai mult prin majoritate calificată;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 165
Punctul 5 litera (e) a treia liniuţă

– capacitatea Uniunii de a dezvolta structuri comune în domeniul politicii de securitate 
şi apărare va fi consolidată, asigurându-se în acelaşi timp flexibilitatea necesară 
acomodării diferitelor abordări ale statelor membre în această privinţă; invită 
Consiliul să menţioneze modul în care Parlamentul European îşi va putea exercita 
controlul parlamentar asupra acestei politici fundamental naţionale şi a cărei 
geometrie este variabilă, având în vedere că textul nu face nicio referire cu privire 
la rolul parlamentelor naţionale, iar Adunarea parlamentară UEO este pe cale de a 
dispărea;

Or. fr

Amendament depus de Alexander Stubb

Amendamentul 166
Punctul 5 litera (e) a treia liniuţă

– capacitatea Uniunii de a dezvolta structuri comune în domeniul politicii de securitate 
şi apărare va fi consolidată, inclusiv prin introducerea unei clauze de solidaritate 
conform căreia „În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni 
armate pe teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi 
asistenţă prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din 
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului 
specific al politicii de securitate şi apărare a anumitor state membre.”;

Or. en
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 167
Punctul 5 litera (f)

(f) distincţia dintre instrumentele legislative şi cele executive va fi clarificată şi o nouă 
definiţie a actelor delegate va face posibilă simplificarea şi eficientizarea legislaţiei 
Uniunii; invită Consiliul să precizeze „mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării atribuţiilor de punere în aplicare de către Comisie”, având în 
vedere că statele membre nu dispun de un „drept de recurs” pentru controlul 
măsurilor de punere în aplicare, Consiliul va trebui să „justifice în mod 
corespunzător” atribuţiile de punere în aplicare pe care doreşte să le păstreze şi, mai 
ales, normele procedurii de „comitologie” vor fi de acum înainte stabilite prin votul 
majorităţii, cu codecizia Parlamentului European, ceea ce va avea probabil ca efect 
diminuarea controlului asupra măsurilor de punere în aplicare de către statele 
membre;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 168
Punctul 5 litera (f)

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 169
Punctul 5 litera (g)

(g) structura de piloni este abandonată, fapt ce permite unitatea de acţiune în diferitele 
domenii de activitate ale Uniunii, cu mecanisme şi instrumente simplificate, deşi 
natura specifică politicilor externe şi de securitate presupune proceduri specifice în 
aceste domenii; invită Consiliul să precizeze dacă această fuziune a pilonilor şi 
unificarea procedurilor de decizie, care au ca efect extinderea automată a 
jurisdicţiei Curţii de Justiţie asupra ansamblului domeniilor prevăzute în tratat, 
inclusiv PESC, păstrează totuşi unele excepţii solide – în special ordinea publică şi 
securitatea internă – pe care Curtea, judecător suprem al subsidiarităţii, nu le va 
include în jurisdicţia sa;

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 170
Punctul 5 litera (g)

(g) structura de piloni este abandonată, iar acţiunea în diferitele domenii de activitate ale 
Uniunii, cu mecanisme şi instrumente unitare, simplificate devine posibilă, deşi 
natura specifică politicilor externe şi de securitate presupune proceduri specifice în 
aceste domenii;

Or. de

Amendament depus de Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 171
Punctul 5 litera (g)

(g) structura de piloni este abandonată, fapt ce permite unitatea de acţiune în diferitele 
domenii de activitate ale Uniunii, cu mecanisme şi instrumente simplificate, deşi 
natura specifică a politicii externe şi de securitate presupune proceduri specifice în 
aceste domenii;

Or. es

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 172
Punctul 5 litera (h)

(h) acţiunile în domeniul justiţiei şi afacerilor interne vor fi caracterizate de obiective mai 
ambiţioase şi de proceduri mai eficiente, fără a mai fi utilizate instrumente şi proceduri 
separate interguvernamentale, şi vor fi supuse controlului jurisdicţional, promiţând 
astfel un progres tangibil în ceea ce priveşte aspectele legate de justiţie, securitate şi 
imigraţie; invită Consiliul să precizeze dacă comunitarizarea „spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie”, care reuneşte politici strâns legat de fundamentele vieţii în 
comun ale fiecărui popor european şi care implică, prin urmare, un grad ridicat de 
control de către fiecare democraţie naţională, va interzice orice tip de cooperare cu 
o geometrie şi geografie variabile, în afara tratatelor, aşa cum s-a dezvoltat aceasta 
cu succes în ultimii ani, în special prin sistemul de interconectare a cazierelor 
judiciare între patru ţări, începând cu 2004, Tratatul de la Prüm din 27 mai 2005, 
aşa-numit „Schengen plus”, încheiat între şapte ţări, referitor la schimbul de date 
genetice, amprente digitale, înmatriculări, lupta împotriva terorismului şi a 
imigrării ilegale, sau reuniunea periodică, începând cu 2003, a miniştrilor de 
interne ai „G6”, pentru a facilita luarea de decizii între ţările care au abordări 
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similare ale acestor chestiuni;

Or. fr

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 173
Punctul 5 litera (h)

(h) acţiunile în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei (text eliminat) vor fi 
caracterizate de obiective mai ambiţioase şi de proceduri mai eficiente, fără a mai fi 
utilizate instrumente şi proceduri separate interguvernamentale, şi vor fi supuse 
controlului jurisdicţional, promiţând astfel un progres tangibil în ceea ce priveşte 
aspectele legate de justiţie, securitate şi imigraţie;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 174
Punctul 5 litera (i)

(i) obiectivele şi competenţele Uniunii în domeniile schimbărilor climatice, energiei, 
spaţiului, turismului, sportului, sănătăţii publice şi protecţiei civile sunt mai clar 
definite; Consiliul va preciza aici dacă „competenţele partajate”, care sunt cele în 
care statele membre pot interveni, cu condiţia ca Uniunea să accepte acest lucru, 
acoperă şi alte domenii decât cele prevăzute la articolul 2C, în general, tot ceea ce 
„nu se referă la domeniile prevăzute la articolele 2B şi 2E”, ceea ce exclude, de 
exemplu, politicile economice şi ale ocupării forţei de muncă, precum şi politica 
externă şi de securitate comună, care figurează, de asemenea, cu modalităţi 
specifice, ca fiind „competenţe partajate”;

Or. fr

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 175
Punctul 5 litera (i)

(i) obiectivele şi competenţele Uniunii în domenii cum ar fi schimbările climatice, 
energia, spaţiul, turismul, sportul, proprietatea intelectuală, sănătatea publică, 
cooperarea administrativă şi protecţia civilă sunt extinse şi mai clar definite;

Or. el
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Amendament depus de Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 176
Punctul 5 litera (i)

(i) obiectivele şi competenţele Uniunii în domeniile schimbărilor climatice, drepturilor 
copilului, energiei, spaţiului, turismului, sportului, sănătăţii publice şi protecţiei civile 
sunt mai clar definite;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 177
Punctul 5 litera (j)

(j) cu privire la alte aspecte, va deveni posibilă aplicarea unor metode mai eficiente de 
luare a deciziilor în momentul în care va exista o voinţă politică în acest sens; invită 
Consiliul să precizeze dacă, printre numeroasele instrumente prevăzute în tratat 
pentru extinderea competenţelor Uniunii Europene, care nu se supun procedurilor 
normale de revizuire şi ratificării solemne de către parlamentele naţionale (în 
special clauza de „flexibilitate” prevăzută la articolul 308 şi numeroasele „clauze-
pasarelă”), există instrumente care pot fi utilizate pentru a restitui competenţe 
statelor membre, atunci când acest lucru este necesar, aşa cum prevedea Declaraţia 
de la Laeken din decembrie 2001 privind viitorul Uniunii;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 178
Punctul 5 litera (k)

(k) există mai multă flexibilitate în luarea deciziilor, chiar şi atunci când nu toate statele 
membre sunt dispuse sau capabile să facă progrese cu privire la anumite politici în 
acelaşi timp; invită Consiliul să precizeze, pe de altă parte, dacă articolul 10 privind 
„cooperările consolidate” pe grupe de state membre, în competenţele care nu sunt 
încă transferate în întregime la nivel comunitar şi, pe de altă parte, dacă, în ciuda 
excluderii „competenţelor exclusive” din sfera lor de aplicare şi scopul lor aparent
exclusiv de a „consolida procesul de integrare”, aceste cooperări consolidate ar 
putea permite totuşi punerea în aplicare a unor cooperări diferenţiate, şi anume cu 
geometrie şi geografie variabile;

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 179
Punctul 5 litera (k)

(k) există mai multă flexibilitate în luarea deciziilor, chiar şi atunci când nu toate statele 
membre sunt atât dispuse, cât şi capabile să pună în aplicare anumite politici (text 
eliminat);

Or. de

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 180
Punctul 5 litera (k)

(k) există un stimulent mai mare pentru a se recurge la aranjamente flexibile în 
domeniul cooperării consolidate între nouă sau mai multe state membre dispuse să 
dezvolte, în sectoare specifice, politici comune mai integrate;

Or. en

Amendament depus de Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 181
Punctul 6

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 182
Punctul 6

eliminat

Or. de
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Amendament depus de Íñigo Méndez de Vigo

Amendamentul 183
Punctul 6

6. înţelege că, în urma rezultatelor referendumurilor din Franţa şi Ţările de Jos, au existat 
multe păreri de rău cu privire la faptul că, pentru a stabili un acord între cele 27 de 
state membre, a fost necesar să se:

renunţe la abordarea constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, cum ar fi 
un text nou, unitar şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea 
instrumentelor legislative, simbolurile şi un ministru al afacerilor externe, de 
preferinţă un Înalt Reprezentant”;

amâne punerea în aplicare a unor elemente importante ale noului tratat, cum ar fi intrarea 
în vigoare a noului sistem de vot în Consiliu (însoţită de unele dispoziţii speciale 
privind supunerea la vot, cunoscute sub numele de „compromisul de la Ioannina”), şi 
să se adauge mecanisme restrictive, de tipul „frânelor de urgenţă” la procedura 
legislativă obişnuită în anumite domenii de competenţă;

introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi extinderea 
aranjamentelor privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei de a participa („opt-in”) la 
cooperarea poliţienească şi penală, protocolul ce limitează efectele Cartei asupra 
legislaţiei naţionale din Regatul Unit şi Polonia şi locul suplimentar în Parlamentul 
European alocat Italiei, prin derogare de la principiul proporţionalităţii degresive;

modifice textul mai multor pasaje din tratat, sau al unor declaraţii anexate acestuia, în 
sensul adoptării nejustificate a unui ton negativ, care creează impresia unei 
neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile acesteia, trimiţând astfel un semnal (text 
eliminat) eronat către public;

Or. es

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 184
Punctul 6 partea introductivă

6. reamintind dezamăgirea avută la respingerea Tratatului Constituţional din 2004, 
regretă faptul că statele membre au găsit necesar, pentru a stabili un acord între ele, 
să se:

Or. en
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Amendament depus de Corien Wortmann-Kool

Amendamentul 185
Punctul 6 partea introductivă

6. înţelege că, în urma rezultatelor referendumurilor din Franţa şi Ţările de Jos, precum 
şi datorită preocupărilor prezente în alte state membre, au existat mute păreri de rău 
cu privire la faptul că a fost necesar, pentru a stabili un acord între cele 27 de state 
membre, să se:

Or. en

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 186
Punctul 6 partea introductivă

6. reamintind dezamăgirea avută la respingerea Tratatului Constituţional din 2004, 
observă faptul că CIG a găsit necesar, pentru a stabili un nou acord între cele 27 de 
state membre, să se:

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 187
Punctul 6 partea introductivă

6. se declară nemulţumit de faptul că Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru 
Europa nu a obţinut aprobarea generală şi că, pentru a stabili un acord între cele 27 
de state membre, a fost necesar să se:

Or. pl

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 188
Punctul 6 partea introductivă

6. înţelege că, în urma rezultatelor referendumurilor din Franţa şi Ţările de Jos, (text 
eliminat) a fost necesar, pentru a stabili un nou acord între cele 27 de state membre, să 
se:

Or. de
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Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 189
Punctul 6 partea introductivă

6. înţelege şi împărtăşeşte faptul că, în urma rezultatelor referendumurilor din Franţa şi 
Ţările de Jos, au existat mute păreri de rău cu privire la faptul că a fost necesar, pentru 
a stabili un acord între cele 27 de state membre, să se:

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 190
Punctul 6 prima liniuţă 

– renunţe la abordarea constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, cum ar 
fi un text nou, unitar şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea 
instrumentelor legislative, simbolurile şi numirea Înaltului Reprezentant „Ministru de 
Externe”; ar trebui reamintit însă că tratatele europene cuprind norme 
constituţionale, Curtea de Justiţie calificând chiar aceste tratate ca fiind „o cartă 
constituţională de bază” (CJCE, 23 aprilie 1986, „Partidul ecologist Verzii”, cauza 
294/83, culegere 1339) şi chiar „o cartă constituţională a unei comunităţi de drept” 
(CJCE, 14 decembrie 1991, aviz 1/91, culegere I-6079), şi că, în afară de una sau 
două modificări de suprafaţă ale textului, nimic nu distinge din punct de vedere 
material conţinutul constituţional al Tratatului de la Roma respins de cel al 
Tratatului de la Lisabona, din 2007;

Or. fr

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 191
Punctul 6 prima liniuţă

– renunţe la abordarea constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, cum ar 
fi cea a unei Uniuni bazate pe voinţa cetăţenilor săi şi a statelor membre, un text 
nou, unitar şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea instrumentelor 
legislative, instituirea prin tratat a drapelului şi a imnului şi numirea Înaltului 
Reprezentant „Ministru de Externe”;

Or. en



AM\702096RO.doc 63/74 PE400.320v01-00

RO

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 192
Punctul 6 prima liniuţă

– renunţe la abordarea evident constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, 
cum ar fi un text nou, unitar şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea 
instrumentelor legislative, simbolurile şi numirea Înaltului Reprezentant „Ministru de 
Externe”;

Or. en

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 193
Punctul 6 prima liniuţă

Nu priveşte versiunea în limba română

Or. el

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 194
Punctul 6 prima liniuţă 

– renunţe la abordarea constituţională şi la unele dintre caracteristicile acesteia, cum ar 
fi un text nou, unitar şi structurat, o terminologie mai clară pentru desemnarea 
instrumentelor legislative, simbolurile şi numirea Înaltului Reprezentant „Ministru de 
Externe”; ar trebui reamintit totuşi că, în ciuda absenţei unei baze legale în tratate, 
atât în practica cotidiană a instituţiilor europene, cât şi a statelor membre, se 
constată o utilizare din ce în ce mai accentuată a simbolurilor Uniunii (în special 
drapelul şi imnul), termenul de „act legislativ” este de natură constituţională, iar 
comisarii sunt uneori numiţi „miniştri” în deplasările lor în exteriorul Uniunii;

Or. fr

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 195
Punctul 6 liniuţa 1a (nouă)

– elimine articolul 1, în care se face referire la dubla legitimitate a Uniunii Europene, 
care este fondată atât pe voinţa cetăţenilor, cât şi pe cea a statelor, de a-şi construi 
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viitorul împreună;

Or. de

Amendament depus de Jacek Protasiewicz

Amendamentul 196
Punctul 6 a doua liniuţă

eliminat

Or. en

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 197
Punctul 6 a doua liniuţă

– amâne punerea în aplicare a unor elemente importante ale noului tratat, cum ar fi 
intrarea în vigoare a noului sistem de vot în Consiliu (însoţită de un nou mecanism 
bazat pe „compromisul de la Ioannina”, care permite unui număr foarte mic de ţări 
să amâne decizii), şi să se adauge mecanisme restrictive, de tipul „frânelor de 
urgenţă” la procedura legislativă obişnuită în anumite domenii de acţiune, care să 
permită statelor să adreseze anumite probleme Consiliului European;

Or. en

Amendament depus de Jacek Protasiewicz

Amendamentul 198
Punctul 6 a treia liniuţă

eliminat

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 199
Punctul 6 a treia liniuţă

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi extinderea 
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aranjamentelor privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei de a participa („opt-in”) la 
cooperarea dintre forţele de poliţie şi dreptul penal, protocolul ce limitează efectele 
Cartei asupra legislaţiei naţionale din Regatul Unit şi Polonia şi locul suplimentar în 
Parlamentul European alocat Italiei, prin derogare de la principiul proporţionalităţii 
degresive; ar trebui relativizat totuşi efectul acestor „aranjamente”, reamintind că 
ramificaţiile dreptului european sunt multiple, acesta reprezintă 80% din legislaţiile 
aplicabile în cadrul Uniunii şi primează în mod absolut asupra oricărei norme 
naţionale, inclusiv de natură constituţională; de altfel, un raport al Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Comunelor din Regatul Unit, din 9 octombrie 2007, 
anticipează, în lumina practicii jurisprudenţiale, modificarea sigură a 
aranjamentelor „opt-in” de către Curtea de Justiţie;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 200
Punctul 6 a treia liniuţă

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi dispoziţiile 
referitoare la extinderea aranjamentelor privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei 
de a participa („opt-in”) la cooperarea dintre forţele de poliţie şi dreptul penal, 
protocolul ce limitează forţa executorie a Cartei asupra Regatului Unit şi Republicii 
Polone şi declaraţia neobligatorie din punct de vedere juridic, anexată la Actul final 
al Conferinţei interguvernamentale, referitoare la locul suplimentar în Parlamentul 
European alocat Italiei, prin derogare de la principiul cu caracter obligatoriu al 
proporţionalităţii degresive, prevăzut în tratat;

Or. de

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 201
Punctul 6 a treia liniuţă

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi aplicabilitatea 
generală a complicatelor aranjamente privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei 
de a participa („opt-in”) sau de a nu participa („opt-out”) la Acordul Schengen în 
integralitatea sa şi la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, protocolul ce încearcă 
să limiteze efectele Cartei asupra legislaţiei naţionale din Regatul Unit şi Polonia şi 
locul suplimentar în Parlamentul European alocat Italiei, prin derogare de la principiul 
proporţionalităţii degresive;

Or. en
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Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 202
Punctul 6 a treia liniuţă

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi extinderea 
aranjamentelor privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei de a participa („opt-in”) la 
cooperarea dintre forţele de poliţie şi dreptul penal şi protocolul ce limitează efectele 
Cartei asupra legislaţiei naţionale din Regatul Unit şi Polonia (text eliminat);

Or. en

Amendament despus de Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendamentul203
Punctul 6 a treia liniuţă

– introducă în tratat măsuri specifice anumitor state membre, cum ar fi extinderea 
aranjamentelor privind opţiunea Regatului Unit şi a Irlandei de a participa („opt-in”) la 
cooperarea poliţienească şi penală şi protocolul ce limitează efectele Cartei asupra 
legislaţiei naţionale din Regatul Unit şi Polonia (text eliminat);

Or. it

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 204
Punctul 6 a patra liniuţă

– modifice textul mai multor pasaje din tratat, sau al unor declaraţii anexate acestuia, în 
sensul adoptării nejustificate a unui ton negativ, care creează impresia unei neîncrederi 
faţă de Uniune şi instituţiile acesteia, trimiţând astfel un semnal greşit către public; 
cetăţenii naţiunilor europene sunt îngrijoraţi în special în ceea ce priveşte acordul 
încheiat de guverne în cadrul negocierilor de la Lisabona, pentru ca niciunul dintre 
ele să nu organizeze referendum şi să nu îşi asume astfel riscul ca proiectul 
constituţional recosmetizat să fie respins pentru a două oară;

Or. fr
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 205
Punctul 6 a patra liniuţă

– modifice textul mai multor pasaje din tratat, sau al unor declaraţii din Actul final al 
Conferinţei interguvernamentale, (text eliminat) care creează impresia unei 
neîncrederi din partea guvernelor faţă de Uniune şi instituţiile acesteia, trimiţând 
astfel un semnal greşit către public;

Or. de

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 206
Punctul 6 a patra liniuţă

– modifice textul mai multor pasaje din tratat, sau al unor protocoale şi declaraţii 
anexate la acesta, în sensul adoptării nejustificate a unui ton negativ, care creează 
impresia unei neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile acesteia, trimiţând astfel un 
semnal greşit către public;

Or. pl

Amendament depus de Elmar Brok

Amendamentul 207
Punctul 6 liniuţa (4a) (nouă)

– avertizează asupra faptului că, la punerea în aplicare a tratatului (de exemplu, în 
legătură cu ocuparea unor poziţii importante sau la înfiinţarea serviciului pentru 
acţiune externă), Consiliul nu este obligat să ia în considerare interesele legitime 
ale Parlamentului şi ale Comisiei;

Or. de

Amendament depus de Klaus Hänsch

Amendamentul 208
Punctul 6a (nou)

6a. aminteşte faptul că a salutat şi a dorit Tratatul constituţional din 2004, pe care l-a 
văzut ca pe un rezultat al unui consens larg, democratic şi ca pe un pas istoric pe 
calea spre o Uniune mai democratică, mai eficientă şi mai transparentă;acceptă, cu 
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toate acestea, Tratatul de la Lisabona, cu convingerea că acest tratat oferă, în 
contextul unei constelaţii politice modificate, cel mai bun fundament cu putinţă 
pentru atât de necesara reformă a Uniunii Europene;

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 209
Punctele 7 şi 8

Se inversează ordinea punctelor 7 şi 8

Or. en

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 210
Punctele 7 şi 8

Se inversează ordinea punctelor 7 şi 8

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 211
Punctele 7 şi 8

Se inversează ordinea punctelor 7 şi 8

Or. en

Amendament depus de Andreas Mölzer

Amendamentul 212
Punctul 7

7. consideră că acest tratat va asigura un cadru stabil şi durabil pentru viitoarea 
dezvoltare a Uniunii doar atunci când acesta va fi supus unui referendum în toate 
statele membre, oferindu-le astfel cetăţenilor Uniunii posibilitatea de a se exprima 
direct în această privinţă;
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Or. de

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 213
Punctul 7

(Punctul 7 devine punctul 8)

7. consideră (text eliminat) acest tratat ca pe încă un pas indispensabil în direcţia 
unificării Europei;

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 214
Punctul 7

7. consideră că acest tratat va asigura un cadru stabil şi durabil pentru viitoarea 
dezvoltare a Uniunii; subliniază, în acelaşi timp, dorinţa de a-şi exercita în mod 
onest responsabilitatea instituţională în ceea ce priveşte viitoarea evoluţie a Uniunii, 
ce decurge din recent conferitul drept de iniţiativă privind modificările tratatelor;

Or. de

Amendament depus de Bronisław Geremek

Amendamentul 215
Punctul 7

7. consideră că acest tratat va asigura un cadru adecvat (text eliminat) pentru viitoarea 
dezvoltare a Uniunii; propune, pe viitor, convocarea periodică a unei Convenţii, o 
dată la 10 ani, de exemplu la 25 martie, data aniversării Tratatului fondator de la 
Roma, a cărei misiune să fie evaluarea modului de funcţionare şi de punere în 
aplicare a tratatelor, pentru a răspunde provocărilor şi sarcinilor cărora UE va 
trebui să le facă faţă;

Or. fr
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Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 216
Punctul 7

(Punctul 7 devine punctul 8)

7. consideră că acest tratat va asigura un cadru stabil, care va face posibilă viitoarea 
dezvoltare a Uniunii;

Or. de

Amendament despus de Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendamentul217
Punctul 7

7. consideră că acest tratat va asigura un cadru stabil, propunând bazele necesare pentru 
realizarea unor noi progrese în cadrul Uniunii;

Or. it

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 218
Punctul 7

7. consideră că Tratatul de la Lisabona va asigura un cadru stabil şi durabil pentru 
extinderea şi aprofundarea în continuare a Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 219
Punctul 8

8. respinge tratatul şi speră că toate statele membre ale Uniunii (text eliminat) vor 
proceda la fel, având în vedere că acesta nu ia în considerare votul negativ exprimat 
în mod democratic în Franţa şi Ţările de Jos şi că, în orice caz, acesta ar fi trebuit 
supus în fiecare ţară unui referendum;

Or. fr
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 220
Punctul 8

8. susţine tratatul şi speră că toate statele membre ale Uniunii vor reuşi să îl ratifice până 
la 1 ianuarie 2009, asociind popoarele, prin organizarea unor referendumuri, la 
această etapă fundamentală din construcţia europeană;

Or. fr

Amendament depus de Andreas Mölzer

Amendamentul 221
Punctul 8

8. în concluzie, nu susţine tratatul, şi nici modalitatea de punere  în aplicare a acestuia 
şi speră că în toate statele membre ale Uniunii vor avea loc referendumuri în această 
privinţă;

Or. de

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 222
Punctul 8

8. susţine tratatul şi speră că toate statele membre ale Uniunii vor reuşi să îl ratifice la 
timp pentru ca acesta să intre în vigoare (text eliminat) la 1 ianuarie 2009;

Or. pl

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 223
Punctul 8

(Punctul 8 devine punctul 7)

8. susţine tratatul şi speră că toate statele membre ale Uniunii vor reuşi să îl ratifice la 
timp, astfel încât să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2009;



PE400.320v01-00 72/74 AM\702096RO.doc

RO

Or. de

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 224
Punctul 8

8. susţine tratatul şi speră că toate statele membre ale Uniunii vor reuşi să îl ratifice cu 
suficient timp înainte, astfel încât să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009;

Or. de

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 225
Punctul 8

8. susţine tratatul şi subliniază necesitatea ca toate statele membre ale Uniunii să 
reuşească să îl ratifice până la 1 ianuarie 2009;

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 226
Punctul 8a (nou)

8a. aminteşte faptul că, prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentului European i se 
conferă un drept de iniţiativă privind viitoare modificări ale tratatelor şi că se va 
prevala de acest drept, atunci când noile provocări cu care se va confrunta Uniunea 
Europeană o vor cere;

Or. de

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 227
Punctul 9

9. înţelege faptul că un tratat de modificare este în mod inevitabil mai puţin clar şi mai 
greu de citit decât un tratat codificat, dar aşteaptă cu nerăbdare publicarea rapidă a 
tratatelor consolidate, astfel cum au fost revizuite de către Tratatul de la Lisabona, şi a 
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celor aproape 3000 de pagini de drept primar în vigoare, care rezultă din cele 18 
tratate şi acte cu aceeaşi valoare juridică, fapt ce le va oferi cetăţenilor un text 
fundamental al Uniunii mai clar;

Or. fr

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 228
Punctul 9

9. înţelege faptul că un tratat de modificare este în mod inevitabil mai puţin clar şi mai 
greu de citit decât un tratat codificat şi aşteaptă, în consecinţă, cu nerăbdare 
publicarea rapidă a tratatelor consolidate, astfel cum au fost revizuite de către Tratatul 
de la Lisabona, fapt ce le-ar oferi cetăţenilor un text fundamental al Uniunii mai clar; 

Or. de

Amendament depus de Costas Botopoulos

Amendamentul 229
Punctul 9

9. înţelege faptul că un tratat de modificare este în mod inevitabil mai puţin clar şi mai 
greu de citit decât un tratat codificat şi solicită publicarea cât mai rapidă a tratatelor 
consolidate, astfel cum au fost revizuite de către Tratatul de la Lisabona, fapt ce le va 
oferi cetăţenilor un text fundamental al Uniunii mai clar;

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 230
Punctul 9

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 231
Punctul 10

10. îşi reiterează solicitarea ca toate eforturile posibile să fie depuse, atât de către 
instituţiile UE, cât şi de autorităţile naţionale, în conformitate cu principiul cooperării 
sincere, în vederea informării clare şi obiective a cetăţenilor europeni cu privire la 
conţinutul tratatului; această informare clară şi obiectivă presupune în special ca 
partizanii şi opozanţii tratatului să poată dezbate beneficiind de aceleaşi arme în 
faţa opiniei publice, şi anume o parte egală din bugetele destinate comunicării şi 
garanţia unei expuneri mediatice echilibrate, nu aşa cum s-a întâmplat în cadrul 
campaniei pentru referendum, din 2005;

Or. fr

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 232
Punctul 10

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendament depus de Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendamentul 233
Punctul 10a (nou)

10a. îşi reiterează solicitarea ca, din motive ce ţin de democraţie, modificările cuprinse în 
Tratatul de la Lisabona să fie publicate şi sub forma unui proiect de versiune 
consolidată a tratatelor;

Or. en


