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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja 1

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo 
o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 2
Navedba sklicevanja 1

– ob upoštevanju pogodbe z dne 13. decembra 2007, ki spreminja Pogodbo o Evropski
uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (lizbonska pogodba),

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 3
Navedba sklicevanja 2

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 4
Navedba sklicevanja 3

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 2007,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 5
Navedba sklicevanja 4

Besedilo prestavljeno pod navedbo sklicevanja 5 kot navedba sklicevanja 5a.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava A

A. ker je bil razvoj Evropske unije, ki izhaja iz miru med narodi, v zadnjih 50 letih 
temelj za vzpostavitev (črtano) stabilnosti na celini, ki jo je opustošila vojna, krepitev 
demokracije, svobode in državljanskih pravic, spodbujanje blaginje in dobrega počutja 
prek vzpostavitve največjega svetovnega enotnega trga s skupnimi pravili o socialnih 
standardih, varstvu potrošnikov, pravični konkurenci ter z ekonomsko in monetarno 
unijo, za omogočanje državam članicam, da delajo skupaj ter rešujejo vprašanja, ki 
presegajo državne meje, med drugim tudi okoljska vprašanja, ter za zagotavljanje 
večje vloge Evrope v svetovnih zadevah,

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava A

A. ker je bil razvoj Evropske unije v zadnjih 50 letih temelj za vzpostavitev območja 
miru in stabilnosti na celini, ki jo je opustošila vojna, krepitev demokracije, svobode 
in državljanskih pravic, spodbujanje blaginje, solidarnosti in dobrega počutja prek 
vzpostavitve največjega svetovnega enotnega trga s skupnimi pravili o socialnih 
standardih, varstvu potrošnikov, pravični konkurenci, (črtano) ekonomski, monetarni 
in carinski uniji, za omogočanje državam članicam, da delajo skupaj ter rešujejo 
vprašanja, ki presegajo državne meje, med drugim tudi okoljska vprašanja, ter za 
zagotavljanje večje vloge Evrope v svetovnih zadevah,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava A

A. ker je bil razvoj Evropske unije v zadnjih 50 letih temelj za vzpostavitev območja 
miru in stabilnosti na celini, ki jo je opustošila vojna, krepitev demokracije, svobode 
in državljanskih pravic, spodbujanje blaginje in dobrega počutja prek vzpostavitve 
največjega svetovnega enotnega trga s skupnimi pravili o socialnih standardih, varstvu 
okolja in potrošnikov, pravični konkurenci ter z ekonomsko in monetarno unijo, za 
omogočanje državam članicam, da delajo skupaj ter rešujejo vprašanja, ki presegajo 
državne meje, (črtano) ter za zagotavljanje večje vloge Evrope v svetovnih zadevah,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava B

B. ker je bilo ugotovljeno, da je treba institucije Unije reformirati –ob upoštevanju
sedanjega stanja v Evropi, zlasti števila članic, raznolikosti gospodarstev in družb, 
oživitve politike identitet in neobstoja zunanjih groženj – in okrepiti, s čimer bi se 
njeni dosežki utrdili in bi se izboljšala zmožnost Unije s 27 ali več članicami, da 
učinkovito deluje in se spopada s skupnimi novimi izzivi ter ima večjo demokratično 
odgovornost,

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava B

B. ker je bilo ugotovljeno, da je treba institucije Unije reformirati in okrepiti, s čimer bi 
se njeni dosežki utrdili in bi se izboljšala zmožnost Unije s 27 ali več članicami, ne da 
bi pri tem postala centralizirana vsemogočna superdržava, da učinkovito deluje in se 
spopada s skupnimi novimi izzivi ter ima večjo demokratično odgovornost,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava B

B. ker je bilo ugotovljeno, da je treba institucije Unije reformirati in okrepiti, s čimer bi 
se njeni dosežki utrdili in bi se izboljšala zmožnost Unije s 27 ali več članicami, da 
učinkovito deluje (črtano),

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava C

C. ker je ta potreba povzročila zaporedne reforme, ki so od podpisa maastrichtske 
pogodbe – ki je pomenila spremembo pri evropskem združevanju z vzpostavitvijo 
ekonomske in monetarne unije ter s prehodom s pretežno ekonomske na politično 
unijo – poskušale vzpostaviti institucionalno strukturo Unije ter so vodile do podpisa 
laekenske deklaracije, ki je prav tako omogočila drugačen proces reforme, ki temelji 
na postopku konvencije in ne več izključno na medvladnih konferencah, pri čemer je 
treba zlasti izpostaviti, da evropski državljani „pričakujejo (...), ne pa evropske 
superdržave ali evropskih institucij, ki bi posegale v vsako poro njihovega življenja“,

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava D

D. ker je prejšnje prizadevanje za reformo Unije s tem, da bi pogodbe nadomestili z 
ustavo, odobravala velika večina izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov v 
Evropskem parlamentu1 in sta ustavo po parlamentarni poti ratificirali dve tretjini 
držav članic (razen Španije in Luksemburga), vendar sta jo na podlagi referenduma
zavrnili dve državi (Francija in Nizozemska), in ker je bil po obdobju za razmislek, v 
katerem je postalo jasno, da ne bo mogoče doseči potrebnega soglasja vseh držav 
članic, ta pristop opuščen, namesto tega pa se je uporabil pristop spremembe veljavnih 
pogodb, da bi se vanje vključile določbe iz ustavne pogodbe, ki sta jo zavrnila dva 
naroda,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava D

D. ker je prejšnje prizadevanje za reformo Unije s tem, da bi pogodbe nadomestili z 
ustavo, odobravala velika večina izvoljenih predstavnikov evropskih državljank in
državljanov v Evropskem parlamentu2 in sta ustavo ratificirali dve tretjini držav 
članic, vendar je bila z referendumom zavrnjena v dveh državah (v Franciji in na 
Nizozemskem), in ker je bil po obdobju za razmislek, v katerem je postalo jasno, da ne 
bo mogoče doseči potrebnega soglasja vseh držav članic, ta pristop opuščen, namesto 
tega pa se je uporabil pristop spremembe veljavnih pogodb,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bronisław Geremek

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava E

črtano

Or. fr

  
1 S 500 glasovi za, 137 proti in 40 vzdržanimi glasovi (resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. januarja 2005 
o Pogodbi o Ustavi za Evropo – poročilo Corbett/Méndez de Vigo) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88).
2 S 500 glasovi za, 137 proti in 40 vzdržanimi glasovi (resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. januarja 2005 
o Pogodbi o Ustavi za Evropo – poročilo Corbett/Méndez de Vigo) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava E

E. ker je pogodbo o ustavi za Evropo pripravila konvencija, sestavljena iz dveh 
predstavnikov vsakega nacionalnega parlamenta, 16 poslancev Evropskega 
parlamenta, dveh predstavnikov Evropske komisije in predstavnika iz vsake 
nacionalne vlade, ki je pripravila osnutek za javno razpravo, s čimer je bil dosežen 
konsenz, ki ni bil bistveno spremenjen do medvladne konference leta 2004, medtem 
ko sledeča lizbonska pogodba, ki ne upošteva nekaterih nebistvenih značilnosti ustave 
v zvezi s simboli Unije, izhaja iz tradicionalnih medvladnih delovnih metod za 
zaprtimi vrati,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava E

E. ker je pogodbo o ustavi za Evropo pripravila konvencija, sestavljena iz dveh 
predstavnikov vsakega nacionalnega parlamenta, 16 poslancev Evropskega 
parlamenta, dveh predstavnikov Evropske komisije in predstavnika iz vsake 
nacionalne vlade, ki je pripravila osnutek za javno razpravo, s čimer je bil dosežen 
konsenz, ki ni bil bistveno spremenjen do medvladne konference leta 2004, medtem 
ko sledeča lizbonska pogodba, ki ne upošteva nekaterih značilnosti ustave, izhaja iz 
bolj tradicionalnih medvladnih delovnih metod, čeprav s polnim sodelovanjem treh 
predstavnikov Evropskega parlamenta,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava E

E. ker je pogodbo o ustavi za Evropo pripravila konvencija, sestavljena iz dveh 
predstavnikov vsakega nacionalnega parlamenta, 16 poslancev Evropskega 
parlamenta, dveh predstavnikov Evropske komisije in predstavnika iz vsake 
nacionalne vlade, ki je pripravila osnutek za javno razpravo, s čimer je bil dosežen 
konsenz, ki se je uporabil kot podlaga za delo medvladne konference leta 2004, 
medtem ko sledeča lizbonska pogodba, ki ne upošteva nekaterih značilnosti ustave, 
izhaja iz tradicionalnih medvladnih delovnih metod za zaprtimi vrati,
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava F

F. ker sta spremenjena metoda in postopek, kljub ohranitvi številnih praktičnih 
prilagoditev načrtovane institucionalne strukture Unije v novi obliki, pomenila manjše 
cilje in opustitev več predvsem estetskih značilnosti ustave, preložitev začetka 
veljavnosti nekaterih njenih novih mehanizmov in vključitev posebnih ukrepov, ki so
značilni za različne države članice, v pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava G

G. ker kljub temu soglasje vseh nacionalnih vlad Unije v zvezi s pogodbo kaže, da se vse 
izvoljene vlade držav članic strinjajo, da je ta kompromis osnova njihovega 
prihodnjega skupnega dela, vsaka država članica pa bo morala pokazati največjo 
politično zavezanost, da bo pogodba ratificirana do 1. januarja 2009, pri čemer se 
lahko vsaka država, razen Irske, v kateri je referendum obvezen, prosto odloči za 
parlamentarno pot ali referendum, ki je najzanesljivejši način za sodelovanje 
narodov pri oblikovanju njihove evropske usode,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava G

G. ker (črtano) soglasje vseh nacionalnih vlad Unije v zvezi s pogodbo kaže, da se vse 
izvoljene vlade držav članic strinjajo, da je ta kompromis osnova njihovega 
prihodnjega skupnega dela, vsaka država članica pa bo morala pokazati največjo 
politično zavezanost, da bo pogodba ratificirana pred 1. januarjem 2009,

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava H

H. ker je zaželeno, da nova pogodba začne veljati veliko pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009, kar bi državljanom omogočilo, da sprejemajo politične odločitve 
na podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira Unije in tudi da 
izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje s tem novim institucionalnim okvirom, če 
referendum ni razpisan,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava H

H. ker je zaželeno, da bodo vse države članice lizbonsko pogodbo ratificirale do konca 
leta 2008, kar bi državljanom omogočilo, da na volitvah leta 2009 glasujejo na 
podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira Unije,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava H

H. ker je zaželeno, da nova pogodba začne veljati (črtano) pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009, kar bi državljanom omogočilo, da sprejemajo politične odločitve 
na podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira Unije,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava H

H. ker je nujno, da nova pogodba začne veljati veliko pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009, kar bi državljanom omogočilo, da sprejemajo politične odločitve 
na podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira Unije,



AM\702096SL.doc 9/72 PE400.320v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava H

H. ker je zaželeno, da nova pogodba začne veljati veliko pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009, kar bi državljankam in državljanom omogočilo, da sprejemajo 
politične odločitve na podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira 
Unije,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 27
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba na splošno prispeva k znatnemu izboljšanju 
obstoječih pogodb, kar bo Uniji prineslo večjo demokratično odgovornost (s krepitvijo 
vlog Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov), okrepilo pravice evropskih 
državljanov v razmerju do Unije in izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije;
zato ni nobenega razloga, da bi jo državljani zavrnili, zlasti ker nobena vlada, razen 
irske, ne bo zahtevala, da izrazijo svoje mnenje na referendumu;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andreas Mölzer

Predlog spremembe 28
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba zaradi veliko izjem in kaotične zgradbe na splošno 
ne prispeva k znatnemu izboljšanju obstoječih pogodb ter bo v Uniji ravno zaradi 
preprečevanja referendumov o tej pogodbi razvrednotena večja osnovna 
demokratična odgovornost in bodo omejene pravice evropskih državljanov v 
razmerju do Unije (črtano);

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Predlog spremembe 29
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba zaradi krepitve evropske demokracije, izgradnje 
parlamentarizma in posledično okrepljene demokratične legitimnosti evropskih 
državljanov na splošno pomeni znatno izboljšanje obstoječih pogodb (črtano),

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 30
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba na splošno prispeva k znatnemu izboljšanju 
obstoječih pogodb, kar bo izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije, Uniji 
prineslo večjo demokratično odgovornost (s krepitvijo vlog Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov) in okrepilo pravice evropskih državljanov v razmerju do 
Unije (črtano);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 31
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba na splošno prispeva k znatnemu izboljšanju 
obstoječih pogodb, ker Uniji prinaša večjo demokratično odgovornost (črtano), krepi
pravice evropskih državljank in državljanov v razmerju do Unije in izboljšuje
učinkovitost delovanja institucij Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 32
Odstavek 1

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba na splošno prispeva k znatnemu izboljšanju 
obstoječih pogodb, kar bo Uniji prineslo večjo demokratično odgovornost in 
sposobnost odločanja (s krepitvijo vlog Evropskega parlamenta in nacionalnih 
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parlamentov), okrepilo pravice evropskih državljanov v razmerju do Unije in 
izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 33
Vrstni red besedila

Naslov „Večja učinkovitost“ se prestavi pred naslova „Večja demokratična odgovornost“ in 
„Več pravic in jasnosti za državljane“.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 34
Odstavek 2, uvodni del

2. pozdravlja dejstvo, da se bosta demokratična odgovornost in sposobnost odločanja 
povečali, kar bo omogočilo državljanom, da imajo večji nadzor nad dejavnostmi 
Unije, zlasti zaradi naslednjih izboljšav:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 35
Odstavek 2, uvodni del

2. pozdravlja dejstvo, da se bo demokratična odgovornost povečala, kar bo omogočilo 
državljankam in državljanom, da imajo večji nadzor nad dejavnostmi Unije, zlasti 
zaradi naslednjih izboljšav:

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Predlog spremembe 36
Odstavek 2, točka a, uvodni del

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Predlog spremembe 37
Odstavek 2, točka a, uvodni del

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 38
Odstavek 2, točka a, uvodni del

(a) sprejetje celotne zakonodaje Evropske unije bo potekalo v skladu z določeno stopnjo 
parlamentarnega nadzora, ki ne obstaja v nobeni drugi (črtano) mednarodni strukturi:

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 39
Odstavek 2, točka a, alinea 1

– z nekaterimi izjemami bo celotna evropska zakonodaja predmet dvojne potrditve s 
strani Sveta (v katerem države članice zastopajo vlade, ki morajo imeti demokratično 
odgovornost do svojih nacionalnih parlamentov ali do državljank in državljanov) in 
Evropskega parlamenta (v katerem državljanke in državljane zastopajo neposredno 
izvoljeni poslanci) pod enakimi pogoji;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 40
Odstavek 2, točka a, alinea 2

– pregled celotne zakonodaje Unije v nacionalnih parlamentih pred njenim sprejetjem se 
bo okrepil, saj bodo parlamenti vse evropske zakonodajne predloge prejemali 
pravočasno, da bodo o njih razpravljali s svojimi ministri, in preden bo Svet sprejel 
stališče, dobili pa bodo tudi pravico, da predlogu ugovarjajo, če bodo menili, da ta ne 
spoštuje načela subsidiarnosti; poziva Svet, da v zvezi s tem navede natančno naravo
obveznosti, v skladu s katero mora evropska institucija „upoštevati“ „obrazloženo 
mnenje“ nacionalnega parlamenta v skladu s členom 7 Protokola o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 41
Odstavek 2, točka a, alinea 2

– pregled celotne zakonodaje Unije v nacionalnih parlamentih (črtano) se bo okrepil, saj 
bodo parlamenti vse evropske zakonodajne predloge prejemali pravočasno, da bodo o 
njih razpravljali s svojimi ministri, in preden bo Svet sprejel stališče; nadzorujejo 
lahko upoštevanje načela subsidiarnosti, tako da večina nacionalnih parlamentov 
od zakonodajalca Unije zahteva konec zakonodajnega postopka, medtem ko se 
lahko vsak nacionalni parlament pritoži zoper uredbo ali direktivo EU, ki po 
njegovem mnenju ni skladna z načelom subsidiarnosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 42
Odstavek 2, točka a, alinea 2

– pregled celotne zakonodaje Unije v nacionalnih parlamentih pred njenim sprejetjem se 
bo okrepil, saj bodo parlamenti vse evropske zakonodajne predloge prejemali 
pravočasno, da bodo o njih razpravljali s svojimi ministri, in preden bo Svet sprejel 
stališče, dobili pa bodo tudi pravico, da zahtevajo ponovno preučitev predloga, če 
bodo menili, da ta ne spoštuje načela subsidiarnosti;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 43
Odstavek 2, točka b

(b) predsednik Komisije bo s kvalificirano večino izvoljen v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta, pri čemer je treba upoštevati volitve v Evropski parlament;
poziva Svet, da pojasni, ali in na kakšen način je ta prilagoditev politični večini 
držav in/ali Parlamenta skladna z načelom, da „Komisija spodbuja splošni interes 
Unije“, kot je zapisano v členu 9D;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 44
Odstavek 2, točka b

(b) predsednik Komisije bo izvoljen v Evropskem parlamentu na predlog Evropskega 
sveta, ki bo pri tem upošteval volitve v Evropski parlament;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 45
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik bo odgovoren Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar 
soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi 
Evropskemu parlamentu; poziva Svet, da pojasni, komu je ta visoki predstavnik 
politično odgovoren, razen v primeru kolektivne odgovornosti Komisije, glede na to, 
da ga ne more odstaviti niti predsednik Komisije niti Svet ministrov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 46
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik bo odgovoren Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar 
soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi 
Evropskemu parlamentu; poziva Svet, da pojasni, na kakšen način se bo dosegla
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združitev zunanjih odnosov Komisije in zunanje politike Sveta ter navede, kdo bo dal 
glavno spodbudo za zunanjo politiko Unije, ali bo to Komisija ali Evropski 
parlament;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 47
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik bo odgovoren Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar 
soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi 
Evropskemu parlamentu; poziva Svet, da pojasni, kdo bo Unijo predstavljal navzven, 
glede na to, da člen 25 določa, da bo predstavnik skupne zunanje in varnostne 
politike predsednik Evropskega sveta, „ne da bi to posegalo v pooblastila visokega 
predstavnika“, in naj navede, na kakšen način bo pri izbiri zunanje politike rešeno 
navzkrižje med stališčem Komisije, ki naj bi zagovarjala „splošni interes Unije“, in 
stališči Sveta, ki zastopa države članice;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 48
Odstavek 2, točka c

(c) visokega predstavnika bosta imenovala Evropski svet in predsednik Komisije 
(črtano) ter bo kot član Komisije imenovan s soglasjem Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 49
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik bo odgovoren Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar 
soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi 
Evropskemu parlamentu in bo zanj v Parlamentu veljal enak postopek investiture kot 
za vse druge komisarje;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 50
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik Unije za zunanjo in varnostno politiko bo odgovoren Evropskemu 
svetu in predsedniku Komisije (čigar soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot 
član Komisije pa bo odgovoren tudi Evropskemu parlamentu;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 51
Odstavek 2, točka c

(c) visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bo odgovoren 
Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar soglasje je potrebno za njegovo 
imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi Evropskemu parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 52
Odstavek 2, točka d

(d) glede na nov proračunski postopek bosta morala Svet in Evropski parlament odobriti 
vse izdatke Unije, kar pomeni, da bodo praktično vsi izdatki Unije v celoti pod 
demokratičnim nadzorom; Svet v zvezi s tem poziva, da pojasni svoje stališče o 
možnosti uvedbe evropskega davka, ki bi seveda temeljil na odločitvah o javnih 
izdatkih, ki jih bo od zdaj sprejemal predvsem Evropski parlament;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 53
Odstavek 2, točka d

(d) glede na nov proračunski postopek bosta morala Svet in Evropski parlament odobriti 
vse izdatke Unije (črtano);
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 54
Odstavek 2, točka d

(d) uveden je nov in enostavnejši ter demokratičen proračunski postopek z enim 
branjem: razlikovanje med obveznimi in neobveznimi izdatki je odpravljeno, s čimer 
se zagotovi polna enakopravnost med Parlamentom in Svetom, kar zadeva odobritev 
celotnega letnega proračuna, pri čemer ima Parlament tudi pravico do soglasja s 
pravno zavezujočim večletnim finančnim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 55
Odstavek 2, točka d

(d) razlikovanje med obveznimi in neobveznimi izdatki bo odpravljeno, s čimer bo 
Evropski parlament dobil polno pravico soodločanja o vseh izdatkih Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 56
Odstavek 2, točka d

(d) glede na nov proračunski postopek bosta morala Svet in Evropski parlament odobriti 
vse izdatke Unije, kar pomeni, da bodo (črtano) vsi izdatki Unije v celoti pod 
demokratičnim nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 57
Odstavek 2, točka d

(d) glede na nov proračunski postopek bosta morala Svet in Evropski parlament odobriti 
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vse izdatke Unije, kar pomeni, da bodo praktično vsi izdatki Unije v celoti predmet 
demokratičnega odločanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 58
Odstavek 2, točka e

(e) demokratični nadzor nad izvajanjem zakonodajnih pristojnosti, prenesenih na 
Komisijo, se bo okrepil z novim sistemom nadzora s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki bo tema organoma omogočil, da prekličeta odločitve Komisije o preneseni 
zakonodaji, s katerimi se ne strinjata, in jima dal pravico odvzeti prenesene 
pristojnosti; Svet vseeno poziva, da navede merila, ki bodo omogočala razlikovanje 
med elementi, ki so v členu 249B imenovani kot „nebistveni elementi zakonodajnega 
akta“, in bistvenimi elementi, da se preprečita prikrit prenos zakonodajne moči in 
prenos zakonodajne moči brez soglasja;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 59
Odstavek 2, točka e

(e) demokratični nadzor nad zakonodajo, preneseno na Komisijo, se bo okrepil z novim 
sistemom nadzora, v skladu s katerim lahko Evropski parlament ali Svet prekliče 
odločitve Komisije ali odvzame pooblastila;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 60
Odstavek 2, točka e

(e) demokratični nadzor nad (črtano) zakonodajnimi pristojnostmi Komisije se bo 
okrepil z novim sistemom nadzora s strani Evropskega parlamenta in Sveta, ki bo 
tema organoma omogočil, da nasprotujeta odločitvam Komisije o preneseni 
zakonodaji ali jih prekličeta (črtano) in jima dal pravico odvzeti prenesene 
pristojnosti;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 61
Odstavek 2, točka e

(e) demokratični nadzor nad izvajanjem zakonodajnih pristojnosti, prenesenih na 
Komisijo, se bo okrepil z novim sistemom nadzora s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta, zlasti ker bo tema organoma omogočil, da prekličeta odločitve Komisije o 
preneseni zakonodaji, s katerimi se ne strinjata, in jima dal pravico odvzeti prenesene 
pristojnosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 62
Odstavek 2, točka f

(f) seje Sveta, na katerih se bo razpravljalo ali glasovalo o osnutkih zakonodajnih aktov, 
bodo odprte za javnost, kar bo omogočilo državljankam in državljanom, da vidijo, 
kako njihove vlade delujejo v Svetu;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 63
Odstavek 2, točka g

(g) agencije, predvsem Europol, bodo predmet večjega parlamentarnega nadzora; poziva
Svet, da opredeli vrsto tega nadzora in vrsto „sodelovanja“ nacionalnih parlamentov 
pri „ocenjevanju“ izvajanja politik na območju svobode, varnosti in pravice ter 
nadzor Eurojusta;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Andrew Duff in Anneli Jäätteenmäki

Predlog spremembe 64
Odstavek 2, točka g

(g) agencije, predvsem Europol in Eurojust, bodo predmet večjega parlamentarnega 
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nadzora;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 65
Odstavek 2, točka h

(h) vloga Odbora regij je okrepljena, zlasti z dodelitvijo pravice temu nepredstavniškemu 
organu, da vloži tožbo na Sodišču zoper zakonodajne akte, ki jih sprejmejo države
članice; poziva Svet, da utemelji dodelitev te pravice ter, bolj splošno, koristnost in 
znesek trajnih stroškov, ki jih imajo evropski davkoplačevalci v zvezi s temi organi;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 66
Odstavek 2, točka h 

(h) Odbor regij bo lahko vložil tožbo pri Sodišču Evropskih skupnosti, mandat njegovih 
članov se bo podaljšal na pet let in njegovi odnosi z Evropskim parlamentom bodo še 
bolj jasno opredeljeni;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 67
Odstavek 2, točka i

(i) postopek revizije pogodb bo v prihodnje bolj odprt in demokratičen, saj bo tudi 
Evropski parlament lahko predložil predloge sprememb, vsako predlagano spremembo 
pa bo morala pregledati konvencija, v kateri bodo predstavniki nacionalnih 
parlamentov in Evropskega parlamenta, razen če bo Parlament soglašal, da to ni 
potrebno; poziva Svet, da pojasni, kakšna bo natančna sestava konvencije iz člena 48 
in zlasti ali bodo v njej prevladovali predstavniki nacionalnih parlamentov ali 
ponovno predstavniki evropskih institucij;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 68
Odstavek 2, točka i

(i) postopek revizije pogodb bo v prihodnje bolj odprt in demokratičen, saj bo na eni 
strani tudi Evropski parlament lahko predložil predloge sprememb, medtem ko bo na 
drugi strani vsako predlagano spremembo temeljito pregledala konvencija, v kateri 
bodo poleg predstavnikov vlad tudi predstavniki nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 69
Odstavek 2, točka i

(i) postopek revizije pogodb bo v prihodnje bolj odprt in demokratičen, saj bo tudi 
Evropski parlament lahko predložil predloge sprememb; vsako predlagano 
spremembo pa bo morala pregledati konvencija, v kateri bodo predstavniki 
nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, razen če bo Parlament soglašal, 
da to ni potrebno, medtem ko se na podlagi soglasne odločitve uvajajo novi 
poenostavljeni postopki sprememb za spreminjanje nekaterih določb pogodbe z
odobritvijo nacionalnih parlamentov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 70
Odstavek 2 a (novo)

2a poziva Svet, da pojasni, kako se bo demokratični nadzor nad zakonodajo Unije 
okrepil s protokolom o nacionalnih parlamentih v primerjavi s sedanjim ustreznim 
protokolom (št.°13), ki je priložen Amsterdamski pogodbi, razen določb o vsebini 
informacij, predloženih nacionalnim parlamentom, in rahle razširitve
medparlamentarnega sodelovanja;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 71
Odstavek 2 b (novo)

2b poziva Svet, da za oceno obsega parlamentarnega nadzora nad odločitvami 
ministrov držav članic na evropski ravni pojasni, kakšen je njegov dejanski vpliv v 
zakonodajnem postopku glede na navidezno formalno moč na podlagi člena 293 
Pogodbe o delovanju Unije (nekdanji člen 250 Pogodbe ES);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 72
Odstavek 2 c (novo)

2c poziva Svet, da v skladu s členom 7 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti navede, ali je treba izraz „ponovno preučiti“ iz odstavka 2 („Če 
obrazložena mnenja o neskladnosti osnutka evropskega zakonodajnega akta z 
načelom subsidiarnosti predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov, dodeljenih 
nacionalnim parlamentom v skladu s prejšnjim odstavkom, je treba osnutek 
ponovno preučiti.“) razumeti kot povabilo ali obvezno preučitev osnutka akta, ki 
naj bi bil po mnenju najmanj tretjine nacionalnih parlamentov neskladen z 
načelom subsidiarnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 73
Odstavek 2 d (novo)

2d poziva Svet, da pojasni, ali se bo postopek zgodnjega opozarjanja za
nacionalne parlamente uporabil, kot se lahko razbere iz besedila, izključno 
za reševanje težav glede subsidiarnosti, ne pa tudi vprašanj sorazmernosti, 
čeprav so ta vprašanja zelo politična in se naslov glasi „Protokol o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti“;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 74
Naslov pred odstavkom 3

Več pravic in jasnosti za državljanke in državljane

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 75
Odstavek 3, uvodni del

3. pozdravlja dejstvo, da se bodo pravice državljank in državljanov okrepile zaradi 
naslednjih izboljšav:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 76
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da vseeno pojasni, ali 
ima zadevna listina tako kot celotna zakonodaja Unije prednost pred nacionalnimi 
zakoni, vključno z ustavnimi določbami, in zlasti pred večstoletnimi temeljnimi 
pravicami, ki so zaščitene s sodno prakso nacionalne zakonodaje na Irskem in v 
Združenem kraljestvu ter deklaracijami o pravicah v državah, ki imajo ustavo v 
pisni obliki, in ali mora Sodišče v primeru kolizije dati prednost določbam iz listine;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 77
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da pojasni pravni 
pomen člena 2 („pravica do življenja“), ker se v zvezi s tem etični, filozofski in 
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socialni pristopi v različnih državah močno razlikujejo, in navede, ali morajo 
vprašanje glede začetka življenja – ob spočetju ali ob rojstvu – in tudi vprašanje 
glede etičnih pogojev, v katerih se lahko življenje konča z evtanazijo, rešiti države 
članice samostojno in v skladu s svojo tradicijo ali Sodišče enotno za vso Evropsko 
unijo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 78
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da pojasni, na kakšen 
način si bo Sodišče razlagalo pojem „skupno ustavno izročilo držav članic“ iz člena 
7 v zvezi s temami, glede katerih se države članice ne strinjajo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 79
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da pojasni, kaj točno 
pomeni, da si mora Sodišče razlagati to listino „ob ustreznem upoštevanju pojasnil“ 
iz listine, glede na to, da te „razlage“ nimajo zavezujoče pravne moči, da so kratke 
in da so bile pripravljene spotoma ter da jih je predsedstvo konvencije potrdilo brez 
prave razprave;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 80
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; enako velja za „možnost nacionalne 
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presoje“ držav članic, ki jo omejujejo tudi pravice iz listine, kot je odločilo Sodišče v 
sodbi, ki jo je sprejel veliki senat 27. junija 2006 (C-540-03, Parlament proti Svetu);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 81
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da pojasni obseg členov 
1 („človekovo dostojanstvo“) in 3 („pravica do fizične in mentalne integritete“), pri 
čemer navede, ali se te določbe uporabljajo kot pravna podlaga za vložitev tožbe 
glede priznanja splošne pravice do splava, pravico do samomora ob pomoči drugih 
ali evtanazije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 82
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da natančno navede, ali 
vključitev do zdaj nacionalnih pravic, kot je prepoved smrtne kazni (člen 2) ali 
pravica do stavke (člen 28), v listino predstavlja prenos pristojnosti na Unijo ali je ta 
vključitev le deklarativne narave in ni pravno zavezujoča;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 83
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da natančno navede, ali 
vključitev do zdaj nacionalnih pravic, kot je prepoved smrtne kazni (člen 2) ali 
pravica do stavke (člen 28), v listino predstavlja prenos pristojnosti na Unijo ali je ta 
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vključitev le deklarativne narave in brez pravnega pomena; 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 84
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; ob upoštevanju širokih izključnih ali 
neizključnih pristojnosti Unije in primarnosti evropske zakonodaje, vključno z 
listino, poziva Svet, da natančno navede seznam državnih pristojnosti, na katere se 
listina ne nanaša;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 85
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, naj natančno pojasni 
obseg člena 5b, ki določa, da se bo Unija borila proti vsakršni diskriminaciji zlasti 
na podlagi „vere ali prepričanja“, medtem ko nacionalna zakonodaja, ki jo mora 
Unija spoštovati, za vero predvideva poseben položaj – na primer anglikanska vera v 
Veliki Britaniji – ali širše gledano celo izraža koncepte, ki bi jih lahko Unija iz 
razloga, ki ga danes ne moremo predvideti, določila za diskriminatorne;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 86
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da določi, ali v členu 10 
listine („svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja posamezno ali skupaj z 
drugimi, javno ali zasebno ...“) izraz „javno“ pomeni tudi v „javnih službah“;
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 87
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da določi, ali se členi 1a 
pogodbe ter 21 in 22 listine nanašajo na posebne pravice manjšin in ukrepe v 
njihovo korist ali gre samo za zahtevo spoštovanja pravic, ki jih imajo zadevne osebe 
tako kot vsi ostali državljani: od razlage je odvisno, ali bodo pomembne ustavne 
nacionalne določbe veljavne ali ne;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 88
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi; poziva Svet, da odstrani protislovje 
med členom 53 listine in dejstvom, da naj bi listina postala referenčna norma za 
Sodišče Evropskih skupnosti in da se zoper njegovo interpretacijo ne bo mogoče 
pritožiti, čeprav bi pomenila zoževanje „človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki 
jih (...) priznavajo (...) ustave držav članic“;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Predlog spremembe 89
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave in iztožljivosti listine temeljnih pravic EU, ki poleg 
klasičnih človekovih pravic vključuje tudi socialne pravice, pomeni, da bodo morale 
biti vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 90
Odstavek 3, točka a

(a) (črtano) listina temeljnih pravic Evropske unije bo postala pravno zavezujoča, hkrati 
bo določila vse državljanske, politične, gospodarske in socialne pravice, državljanom 
Unije pa bo zagotovila pravno varnost in poskrbela, da bodo vse določbe prava EU 
in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo temeljili na pravu EU, v 
skladu s temi standardi;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 91
Odstavek 3, točka a

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi, pri čemer bodo morali spoštovati 
načelo subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 92
Odstavek 3, točka b

(b) ko bo Unija podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (črtano), bo zanjo 
veljal enak zunanji nadzor v zvezi s spoštovanjem državljanskih pravic kot za njene 
države članice; vendar mora za ta podpis veljati zadostno jamstvo za neodvisnost 
sodnih organov, ustanovljenih na podlagi te konvencije;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 93
Odstavek 3, točka b

(b) Unija bo podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki bo kot dodatek k 
listini povzročila, da bo za Unijo veljal enak zunanji nadzor v zvezi s spoštovanjem 
državljanskih pravic kot za njene države članice;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Andrew Duff in Anneli Jäätteenmäki

Predlog spremembe 94
Odstavek 3, točka b

(b) Unija mora zaprositi za podpis Evropske konvencije o človekovih pravicah, kar 
pomeni, da bo zanjo veljal enak zunanji nadzor v zvezi s spoštovanjem državljanskih 
pravic kot za njene države članice;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 95
Odstavek 3, točka c

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljanov in predstavniških združenj 
(črtano) civilne družbe v razpravah Unije; spodbujal se bo dialog s socialnimi 
partnerji, cerkvami, verskimi skupnostmi in laičnimi organizacijami;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 96
Odstavek 3, točka c

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljanov, predstavniških združenj in 
civilne družbe v razpravah Unije; spodbujal se bo dialog s socialnimi partnerji, 
cerkvami, verskimi skupnostmi in laičnimi organizacijami;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 97
Odstavek 3, točka c

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljank in državljanov, predstavniških 
združenj in civilne družbe v razpravah Unije; spodbujal se bo dialog s socialnimi 
partnerji, cerkvami, verskimi skupnostmi in laičnimi organizacijami;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 98
Odstavek 3, točka d

(d) uvedba pobude evropskih državljanov bo državljanom omogočila, da podajo predloge 
v zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis Unije za izvajanje 
pogodb; poziva Svet, da navede obveznost Komisije glede na predlog, ki ga je podal 
vsaj milijon državljanov pod pogoji iz člena 8b Pogodbe o Evropski uniji in člena 21 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 99
Odstavek 3, točka d

(d) uvedba pobude evropskih državljanov bo državljanom omogočila, da podajo predloge 
v zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis Unije za izvajanje 
pogodb; poziva Svet, da navede, ali bi bil predlog zakonodajnega akta enega ali več 
nacionalnih parlamentov, ki zastopajo več deset milijonov državljanov, dopusten v 
skladu z državljansko pobudo ali bodo državljani ostali prikrajšani za pravico do 
zakonodajne pobude;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 100
Odstavek 3, točka d

(d) uvedba pobude evropskih državljanov bo državljankam in državljanom omogočila, da 
podajo predloge v zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis 
Unije za izvajanje pogodb;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 101
Odstavek 3, točka e 

(e) sodno varstvo državljanov bo okrepljeno, ker bo Sodišče Evropskih skupnosti 
razširilo svoje pristojnosti na zadeve, povezane s svobodo, varnostjo in pravico, ter 
na akte Evropskega sveta, Evropske centralne banke in agencije Unije, hkrati pa se 
bo zagotovilo olajšanje dostopa fizičnih in pravnih oseb do sodnih postopkov;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 102
Odstavek 3, točka e

(e) posamezniki bodo imeli večji dostop do Sodišča Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 103
Naslov pred odstavkom 4 (novo)

Kodifikacija vrednot in ciljev ter dodelitev pristojnosti

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 104
Odstavek 4

4. pozdravlja dejstvo, da pogodba na jasnejši in preglednejši način določa vrednote, ki so 
skupne vsem državam članicam in na katerih Unija temelji, cilje Unije ter načela, ki 
urejajo njene dejavnosti (črtano):

(a) (črtano)
(Besedilo je prestavljeno v odstavek 4 a novo.)

(b) v zvezi s spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, jamstvom ustrezne socialne 
varnosti, bojem proti družbeni izključenosti, visoko ravnjo izobrazbe, usposabljanja in 
zdravja, odpravo vseh oblik diskriminacije in spodbujanjem trajnostnega razvoja in 
zaščite okolja, vključno z bojem proti podnebnim spremembam in spoštovanjem 
storitev v splošnem interesu; ekonomska, socialna in ozemeljska kohezija je ponovno 
potrjena kot cilj Unije;

(c) (črtano)
(Besedilo je prestavljeno v odstavek 4 a novo.)

(d) solidarnostna klavzula med državami članicami državljanom zagotavlja prejem 
pomoči iz vseh delov Unije v primeru terorističnih napadov, naravnih nesreč ali 
nesreč, ki jih povzroči človek;

(e) (črtano)
(Besedilo je prestavljeno v odstavek 4 a novo.)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 105
Odstavek 4, točka a

(a) vzpostavi se jasna opredelitev pristojnosti Unije v razmerju do držav članic v skladu z 
načelom, da vse pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji, ostanejo v pristojnosti 
držav članic; poziva Svet, da ta predpis razjasni, ker je opredelitev pristojnosti Unije 
zlasti zaradi teleološke razlage pogodb Sodišča Evropskih skupnosti prožna in ker 
države nimajo pravice veta, s katero bi lahko zavrnile besedila, s katerimi Unija 
presega svoje izključne pristojnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 106
Odstavek 4, točka a

(a) vzpostavi se jasna opredelitev pristojnosti Unije v razmerju do držav članic v skladu z 
načelom, da vse pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji, ostanejo v pristojnosti 
držav članic; poziva Svet, da predloži pravno pojasnilo glede izbire besede 
„dodelitev“ pristojnosti in ne „delegiranje“, saj se prva nanaša prenos, ki je 
nepreklicen in ga ni mogoče nadzirati, medtem ko je druga bližje pojmu pooblastila 
ter se nanaša na prenos, ki se lahko prekliče in nadzira;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 107
Odstavek 4, točka b

(b) večja osredotočenost na politike, ki bodo vidno koristile državljanom: sprejete so nove 
določbe za splošno uporabo v zvezi s spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, 
jamstvom ustrezne socialne varnosti, bojem proti družbeni izključenosti, visoko ravnjo 
izobrazbe, usposabljanja in zdravja, odpravo vseh oblik diskriminacije in 
spodbujanjem enakopravnosti med moškimi in ženskami; nove določbe spodbujajo 
trajnostni razvoj in zaščito okolja, vključno z bojem proti podnebnim spremembam in 
spoštovanjem storitev v splošnem interesu; ekonomska, socialna in ozemeljska 
kohezija je ponovno potrjena kot cilj Unije; da bi Svet prispeval k doseganju večine 
ciljev, ki so odvisni od rasti in blaginje naših gospodarstev, naj navede, če in kako 
namerava končati politiko visokega deviznega tečaja in odpraviti previsoko vrednost 
eura, ki preprečuje dvig plač in povečevanje rasti; Svet naj na podlagi primerljive 
stopnje rasti in brezposelnosti na euroobmočju ter zunaj njega natančno navede, ali 
je bilo po njegovem mnenju gospodarsko in monetarno povezovanje do zdaj uspešno 
ter, posledično, ali namerava Centralni banki dovoliti ortodoksno monetarno 
poslovanje, ki je osredotočeno na razpravo o inflaciji in katerega enoličnost s 
poudarkom na neuravnoteženosti ne upošteva različnih nacionalnih razmer; poleg 
tega poziva Svet, da navede, če in kako se Unija pooblašča za vodenje trgovinske 
politike povračilnih ukrepov za reševanje valutnega dampinga;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 108
Odstavek 4, točka b

(b) večja osredotočenost na politike, ki bodo vidno koristile državljankam in
državljanom: sprejete so nove določbe za splošno uporabo v zvezi s spodbujanjem 
visoke ravni zaposlenosti, jamstvom ustrezne socialne varnosti, bojem proti družbeni 
izključenosti, visoko ravnjo izobrazbe, usposabljanja in zdravja, odpravo vseh oblik 
diskriminacije in spodbujanjem enakopravnosti med moškimi in ženskami; nove 
določbe spodbujajo trajnostni razvoj in zaščito okolja, vključno z bojem proti 
podnebnim spremembam in spoštovanjem storitev v splošnem interesu; ekonomska, 
socialna in ozemeljska kohezija je ponovno potrjena kot cilj Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 109
Odstavek 4, točka b

Ne zadeva slovenske različice.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 110
Odstavek 4, točka b

Ne zadeva slovenske različice.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 111
Odstavek 4, točka c

(c) nejasnosti v zvezi z „Evropsko skupnostjo“ in „Evropsko unijo“ se bodo končale, saj 
bo Evropska unija postala ena sama pravna oseba in struktura; poziva Svet, da pri 
odpravi „Evropske skupnosti“, ki se bo od zdaj v obeh pogodbah, ki ju spreminja 
lizbonska pogodba (Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske 
unije), imenovala „Unija“, natančno navede, ali gre v obeh pogodbah res za isto 
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„Unijo“, in če gre, naj pojasni, zakaj je ohranil dve različni pogodbi, medtem ko sta 
bili njuni vsebini spremenjeni, da bi se dejansko izvedla združitev iz ustavne 
pogodbe, ki je bila zavrnjena ter ji ustrezata v duhu in črki (del I: načela in del III: 
pogoji);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 112
Odstavek 4, točka c

(c) enačenje „Evropske skupnosti“ z „Evropsko unijo“ se bo končalo, saj bo Evropska 
unija postala ena sama pravna oseba in struktura;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 113
Odstavek 4, točka c

(c) razlikovanje med „Evropsko skupnostjo“ in „Evropsko unijo“ se bo odpravilo, saj bo 
Evropska unija postala ena sama pravna oseba in struktura;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 114
Odstavek 4, točka d a (novo)

(d)(a) klavzula o medsebojni pomoči, ki velja, če je neka država članica cilj oboroženih 
napadov na svojem ozemlju, povečuje občutek varnosti državljanov in pomeni 
pozitiven korak k sodelovanju med državami članicami na področju obrambe;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 115
Odstavek 4, točka d

(d) solidarnostna klavzula med državami članicami državljanom zagotavlja prejem 
pomoči iz vseh delov Unije v primeru terorističnih napadov, naravnih nesreč ali 
nesreč, ki jih povzroči človek; poziva Svet, da natančno navede, ali bo Unija 
izvajanje te solidarnostne klavzule z uporabo„vs[eh] sredst[ev], ki so ji na razpolago, 
vključno z vojaškimi sredstvi, ki ji jih države članice dajo na razpolago“, združila s 
skupno zunanjo in varnostno politiko ter zahtevami, določenimi v okviru Nata, s 
čimer bi lahko nastala integrirana evroatlantska obramba, ki je bila načrtovana v 
pogodbi o ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti leta 1953;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 116
Odstavek 4, točka d

(d) solidarnostna klavzula med državami članicami državljankam in državljanom 
zagotavlja prejem pomoči iz vseh delov Unije v primeru terorističnih napadov, 
naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 117
Odstavek 4, točka e

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov (črtano in 4 alineje se črtajo);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 118
Odstavek 4, točka e, uvodni del

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
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nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov, obenem pa za izognitev kakršnim koli dvomom daje zadostna 
zagotovila, da Unija ne bo postala centralizirana vsemogočna „naddržava“ kljub 
oblikovanju enega osrednjega organa, ki je pravna oseba, dejanski združitvi pogodb 
in pristojnosti, neomejeni pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti, ki bo višja od 
pristojnosti nacionalnih ustavnih sodišč, nadnacionalizaciji postopkov odločanja, 
novim množičnim prenosom temeljnih pristojnosti na Unijo, vključno s temeljnimi 
pravicami, in absolutno primarnostjo evropskega prava, tudi nad nacionalnimi 
ustavami, ki zadeva skoraj vse in o katerem se odloča s kvalificirano večino:

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 119
Odstavek 4, točka e, uvodni del

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, (črtano) obenem pa 
(črtano) daje zadostna zagotovila, da Unija ne bo postala centralizirana vsemogočna 
„naddržava“:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Predlog spremembe 120
Odstavek 4, točka e, uvodni del

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
posebne pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov (črtano):

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Predlog spremembe 121
Odstavek 4, točka e, uvodni del

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov (črtano);

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 122
Odstavek 4, točka e, uvodni del

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov, obenem pa daje zagotovila za:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 123
Odstavek 4, točka e, alinea 1 

– obveznost, da se spoštujejo „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo,“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti“, poziva Svet, da jasno navede, ali „nacionalna identiteta“, za katero Unija 
pravi, da jo spoštuje, pomeni, da bo Evropska unija spoštovala tudi „nacionalno 
suverenost“ držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 124
Odstavek 4, točka e, alinea 1

– obveznost, da se spoštujejo „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo,“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti“, poziva Svet, da pojasni, ali „regionalna in lokalna samouprava“, ki jo 
navaja pod temeljnimi strukturami držav članic in ki jo mora Unija spoštovati, 
pomeni, da se bo Unija podredila pristojnostim nacionalnih ustavnih sodišč, ki jo 
zagotavljajo, ali pomeni, da države niso več edine sogovornice Unije ter si ta 
prisvaja pravico vzpostaviti neposredne in stalne povezave z lokalnimi in 
regionalnimi organi;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 125
Odstavek 4, točka e, alinea 1

– obveznost, da se spoštujejo „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo,“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti“, poziva Svet, da natančno navede, ali bi bilo lahko državno vzdrževanje 
„javnega reda in miru“ ter „nacionalne varnosti“ predmet sodelovanja zunaj 
postopkov Skupnosti, saj je lahko uveljavljanje pravic držav do pobude na tem 
področju zaradi odprave določbe o individualni pobudi iz člena 67(2) Pogodbe o 
Evropski uniji le še kolektivno in mora vključevati vsaj četrtino držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 126
Odstavek 4, točka e, alinea 1 

– obveznost, da se spoštujejo „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo,“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti“, poziva Svet, da jasno navede, ali novo besedilo člena 64(2) Pogodbe ES, ki 
uvaja mehanizem zaščite, o katerem se odloča skupno, pomeni odpravo zaščitne 
klavzule iz Schengenske konvencije, ki so jo uporabljale države in jim je omogočala, 
da so v primeru resne grožnje enostransko in začasno ponovno vzpostavile nadzor 
na notranjih mejah; navede naj razlog ali razloge za odpravo te zaščitne klavzule iz 
Schengenske konvencije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 127
Odstavek 4, točka e, alinea 1

– obveznost, da se spoštujejo „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
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lokalno samoupravo,“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti“, poziva Svet, da jasno navede, ali ne more Unija „temeljnih državnih 
funkcij“, ki jih mora spoštovati, zlasti „javni red in mir“, obravnavati v imenu 
temeljnega načela zakonodaje Skupnosti, kot je to na primer odločilo Sodišče 
Evropskih skupnosti 9. decembra 1997 (Komisija proti Franciji, zadeva C-265/95) v 
zadevi, imenovani „vojna jagode“, ko se je, da je dosegla enak učinek, kljub temu 
razglasila za pristojno, ker je ocenila, da je ogrožen prosti pretok blaga, čeprav je 
bila zadeva v pristojnosti upravne policije, tj. javnega reda;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 128
Odstavek 4, točka e, alinea 1

– obveznost, da se upoštevajo (narekovaji se črtajo) nacionalne identitete držav članic, 
neločljivo povezanih z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, 
vključno z regionalno in lokalno samoupravo, (narekovaji se črtajo) in (narekovaji se 
črtajo) njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske 
nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne varnosti 
(narekovaji se črtajo);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 129
Odstavek 4, točka e, alinea 2

– načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti; poziva Svet, da natančno 
navede, ali je treba besedo „prenos“ razumeti dobesedno, tj. kot prenos dokončne 
narave, ali kot sopomenko besede „delegiranje“, ki nakazuje, da države ohranijo 
neki nadzor, ki ga v imenu državljanov izvajajo nad prenesenimi pristojnostmi, 
njihovim izvajanjem in njihovo morebitno vrnitvijo na nacionalno raven po načelu 
subsidiarnosti, če izkušnje pokažejo, da Unija na zadevnem področju ni 
učinkovitejša kot države;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 130
Odstavek 4, točka e, alinea 2

– načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti; poziva Svet, da natančno 
navede, zakaj so bile izključne pristojnosti, ki so prenesene na Unijo, izvzete iz 
izvajanja načela subsidiarnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 131
Odstavek 4, točka e, alinea 2

– načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti; poziva Svet, da natančno 
navede pomen načela sorazmernosti in način demokratičnega nadzora nad 
njegovim izvajanjem, saj nacionalni parlamenti kljub naslovu protokola „Protokol o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti“ pri njem ne sodelujejo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 132
Odstavek 4, točka e, alinea 2

– načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti; poziva Svet, da natančno 
navede, ali opredelitev načela subsidiarnosti posredno, izrecno ga namreč ne, 
vključuje temeljno merilo za demokracijo; učinkovitost Unije, ki je predvidoma 
večja od učinkovitosti držav članic, je odvisna od kakovosti demokratičnega nadzora 
nad evropsko pristojnostjo, ki mora biti vsaj taka, kot je ta pristojnost na državni 
ravni;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 133
Odstavek 4, točka e, alinea 2

– načela dodeljenih pooblastil (v skladu s katerimi Unija deluje le v mejah tistih
pristojnosti, ki so jih nanjo prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 134
Odstavek 4, točka e, alinea 3

– sodelovanje držav članic pri sistemu odločanja Unije in pri potrditvi kakršnih koli 
sprememb tega sistema; poziva Svet, da natančno navede, ali se „sodelovanje držav 
članic pri sistemu odločanja (...)“ nanaša na zakonodajno vlogo Sveta, ki jo strogo 
omejuje delovanje Komisije, ki lahko edina daje pobude, prosto določa dejanski 
okvir izvajanja normativne dejavnosti in pravne podlage ter s tem postopek 
odločanja Skupnosti, lažje uveljavlja predloge, ki jih lahko države spreminjajo le
soglasno in za katere v primeru nasprotovanja uporablja tehniko delitve, lahko 
izvršuje akte Sveta, pri čemer sama odloča, kaj je nujno (kar je v nasprotju z 
načelom subsidiarnosti), nadzoruje zlasti področje konkurenčnega prava in izvaja 
represijo z neposrednimi denarnimi kaznimi ali predložitvijo zadeve Sodišču 
Evropskih skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 135
Odstavek 4, točka e, alinea 3

– sodelovanje držav članic pri sistemu odločanja Unije in pri potrditvi kakršnih koli 
sprememb tega sistema; poziva Svet, da natančno navede, ali „sodelovanje držav 
članic (...) pri potrditvi kakršnih koli sprememb [pri sistemu odločanja]“ pomeni, da 
lahko države, ki nimajo skoraj nobenega pooblastila za nadzor subsidiarnosti, ko je 
potrebno, temu nasprotujejo, če po njihovem mnenju Sodišče Evropskih skupnosti 
krši tiste pristojnosti, ki so jim še ostale – na primer intenzivno uporabo člena 308 
Pogodbe ES –, ali če Sodišče Evropskih skupnosti sprejme takšno razširjeno 
razlago, ki bi spremenila način odločanja na tem področju;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 136
Odstavek 4, točka e, alinea 3

– ohranitev pristojnosti držav članic, da odločajo o morebitnih spremembah 
pogodbeno določene delitve pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 137
Odstavek 4, točka e, alinea 4

– priznanje pravice držav članic, da izstopijo iz Unije, če to želijo; poziva Svet, da 
natančno navede, ali bi lahko ta pravica izstopa, ki je značilna za federalne ustave 
in ki je ni mogoče takoj uporabiti, postala neveljavna, če bi se v dveh letih, kolikor 
najmanj trajajo pogajanja po vložitvi zahteve za izstop, vlada, ki vlaga zahtevo, 
zamenjala;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 138
Odstavek 4, točka e, alinea 4

– priznanje pravice držav članic, da izstopijo iz Unije, če to želijo; poziva Svet, da 
natančno navede, ali ta pravica do izstopa vključuje tudi umik eura; v primeru 
pritrdilnega odgovora naj navede, kakšen je vzporedni postopek za umik eura in ali 
predhodne deklaracije držav o nepreklicnosti določitve paritete pri oblikovanju 
enotne valute ostanejo veljavne;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 139
Odstavek 4, točka e, alinea 4

– priznanje pravice vsake države članice, da izstopi iz Unije, če to želi;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 140
Odstavek 4 a (novo)

4a. pozdravlja, da sta organizacija in struktura Unije, zlasti njeni odnosi z državami 
članicami, v pogodbi jasneje določeni:

(a) nejasnosti v zvezi z „Evropsko skupnostjo“ in „Evropsko unijo“ se bodo 
odpravile, medtem ko bo Evropska unija postala ena sama pravna oseba in 
struktura;
(spremenjen odstavek 4(c))

(b) vzpostavi se jasna opredelitev pristojnosti Unije v razmerju do držav članic v 
skladu z načelom, da ima Unija le tiste pristojnosti, ki so jih države članice izrecno 
prenesle nanjo, in da vse pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji, ostanejo v 
pristojnosti držav članic (načelo dodeljenih pooblastil);
(spremenjen odstavek 4(a))

(c) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije in hkrati daje 
zadostna zagotovila, da Unija ne more postati centralizirana vsemogočna 
„naddržava“:

– delovanje Unije je na vseh področjih, na katerih Unija nima izključne pristojnosti, 
omejeno z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti;

– Unija se zavezuje, da bo ohranjala „nacionalne identitete držav članic“, ki so 
neločljivo povezane „z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, 
vključno z regionalno in lokalno samoupravo,“ ter se nanašajo na „njihove temeljne 
državne funkcije“, zlasti „zagotavljanje ozemeljske nedotakljivosti“, „vzdrževanje 
javnega reda in miru“ ter „varovanje nacionalne varnosti“;

– države članice še naprej sodelujejo pri sistemu odločanja Unije in odločajo o 
kakršnih koli spremembah pogodb;

– prizna se pravica države članice, da lahko na svojo željo izstopi iz Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 141
Odstavek 5, točka a

(a) število področij, na katerih vlade na zasedanjih v Svetu odločajo s kvalificirano večino 
in ne soglasno, se bo bistveno povečalo, kar bo Uniji s 27 državami članicami 
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omogočilo, da deluje na več področjih, ne da bi bile njene odločitve omejene z vetom; 
poziva Svet, da čim prej objavi študijo v zvezi s simulacijami, ki omogočajo oceno 
dejanskih učinkov reforme v zvezi s kvalificirano večino, da bodo v državah 
članicah, zlasti v nacionalnih parlamentarnih skupščinah, ki se jih poziva, da 
ratificirajo pogodbo, vsi ustrezno obveščeni o pragu za kvalificirano večino glede na 
obstoječe ponderirane glasove, o teži vsake države članice v EU 27 ali EU 30 
(vključno s Hrvaško, Makedonijo in Turčijo) ter o načinu sprejemanja predlogov 
Komisije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 142
Odstavek 5, točka a

(a) število področij, na katerih vlade na zasedanjih v Svetu odločajo s kvalificirano večino 
in ne soglasno, se bo (črtano) povečalo, kar bo Uniji s 27 državami članicami 
omogočilo, da deluje na več področjih, ne da bi bile njene odločitve omejene z vetom;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 143
Odstavek 5, točka b

(b) nov sistem glasovanja v skladu z „dvojno večino“ bo olajšal sprejemanje odločitev v 
Svetu; poziva Svet, da v zvezi z drugim merilom dvojne večine podrobno opredeli 
pojem „prebivalstvo Unije“ v ednini, ki opisuje prebivalstvo na splošen način brez 
razlikovanja med narodi, medtem ko sedanja splošna opredelitev opisuje skupino 
prebivalcev ene države – državljanov in tujcev s stalnim prebivališčem – ki je hkrati 
površna, sporna in je v državah različna;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 144
Odstavek 5, točka b

(b) nov poenostavljen sistem glasovanja v skladu z „dvojno večino“ (55 % držav članic 
predstavlja 65 % prebivalstva Unije) bo olajšal sprejemanje odločitev v Svetu, ko bo 
leta 2014 začel veljati;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 145
Odstavek 5, točka c

(c) namesto šestmesečnega predsedovanja Evropskemu svetu po načelu rotacije bodo 
člani Sveta izvolili predsednika za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi zasedanj in nadaljnjih ukrepih Sveta; poziva Svet, da podrobno 
določi postopek reševanja morebitnih sporov med tem predsednikom Evropskega 
sveta in predsednikom Komisije, s katerim bo moral pripravljati dela Sveta, na eni 
strani ter „visokim predstavnikom“ za zunanjo politiko in podpredsednikom 
Komisije, ki prav tako zagotavlja zunanje zastopanje Unije v zvezi z zadevami 
skupne zunanje in varnostne politike ter to politiko upravlja, na drugi strani;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 146
Odstavek 5, točka c

(c) namesto šestmesečnega predsedovanja Evropskemu svetu po načelu rotacije bodo 
člani Sveta izvolili predsednika za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi zasedanj in nadaljnjih ukrepih Sveta; poziva Svet, da navede, 
kako namerava zagotavljati politični interes, legitimnost in prepoznavnost 
prihodnjega predsednika po „prenehanju mandata v njegovi državi“, ko torej ne bo 
predsednik vlade in ne bo neposredno odgovoren narodu, ter kako se namerava 
izogniti temu, da ta predsednik preprosto ne bo imel enake vloge kot predsednik 
Komisije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 147
Odstavek 5, točka c

(c) namesto šestmesečnega predsedovanja Evropskemu svetu po načelu rotacije bodo 
člani Sveta izvolili predsednika za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi zasedanj in nadaljnjih ukrepih Sveta; poziva Svet, da podrobno 
opredeli, ali prepoved kakršnega koli „nacionalnega“ mandata morda vključuje tudi 
„evropski“ mandat, kot je bilo predvideno v prvotnem besedilu, nato pa to opuščeno 
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predzadnji dan konvencije, in če to ne drži, ali je lahko predsednik Komisije in 
Evropskega sveta ena oseba;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 148
Odstavek 5, točka c

(c) Evropski svet bo postal polnopravna institucija Evropske unije in njegovo 
šestmesečno predsedovanje (črtano) po načelu rotacije bo nadomestil predsednik, ki 
ga bodo člani Sveta izvolili za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi in neprekinjenost njegovega dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 149
Odstavek 5, točka c

(c) namesto šestmesečnega predsedovanja Evropskemu svetu po načelu rotacije bodo 
člani Sveta izvolili predsednika za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi zasedanj in nadaljnjih ukrepih Sveta ter večjo skladnost pri 
izvajanju sklepov in politike;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 150
Odstavek 5, točka d

(d) število članov Komisije se bo od leta 2014 zmanjšalo na dve tretjini števila držav 
članic, s čimer bo kolegij deloval skladneje, sistem rotacije pa bo zagotovil 
enakovredno sodelovanje vseh držav članic; poziva Svet, da navede, na kakšen način 
se bodo države članice obravnavale enakovredno in vzpostavile povsem enake tesne 
odnose s Komisijo, če nekatere od njih ne bodo njene članice;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 151
Odstavek 5, točka d 

(d) število članov Komisije se bo od leta 2014 zmanjšalo na dve tretjini števila držav 
članic, s čimer se bo povečala sposobnost ukrepanja Komisije in bo še jasneje, da 
člani Komisije zastopajo evropski interes in ne interesa svojih držav, sistem rotacije 
pa bo še naprej zagotavljal enakovredno sodelovanje vseh držav članic;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bronisław Geremek

Predlog spremembe 152
Odstavek 5, točka d

(d) število članov Komisije se bo od leta 2014 zmanjšalo na dve tretjini števila držav 
članic, s čimer bo kolegij deloval skladneje, sistem rotacije pa bo zagotovil 
enakovredno sodelovanje vseh držav članic; tako se bo okrepila vloga kolegija kot 
kraja, v katerem se tvori splošni evropski interes;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 153
Odstavek 5, točka e, uvodni del

(e) prepoznavnost in vloga Unije kot akterja na svetovnem prizorišču se bo (črtano)
okrepila:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 154
Odstavek 5, točka e, alinea 1

– dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo – visoki predstavnik Evropske unije za 
zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose – bosta združeni v eno, in sicer 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki bo predsedoval Svetu za zunanje zadeve ter zastopal Unijo v zadevah, v 
katerih ima ta izdelano skupno stališče, s čimer bo zunanje politično delovanje Unije 
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postalo skladnejše; poziva Svet, da podrobno opredeli, kateri instituciji bo visoki 
predstavnik odgovoren, kako bo zagotavljal „doslednost zunanjega delovanja“ Unije 
v primeru nesoglasja s Svetom ministrov ali/in s predsednikom Evropskega sveta 
ali/in Komisijo, od katere bo količinsko prevzel večji del nalog v zvezi z 
mednarodnimi pogajanji (okolje, prostor, energija, trgovinska politika, preseljevanje 
in pretok oseb), ter ali bo sam predstavljal Unijo navzven ali bo to opravljal 
predsednik Evropskega sveta;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 155
Odstavek 5, točka e, alinea 1 

– dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo – visoki predstavnik Evropske unije za 
zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose – bosta združeni v eno, in sicer 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki bo predsedoval Svetu za zunanje zadeve ter zastopal Unijo v zadevah, v 
katerih ima ta izdelano skupno stališče, s čimer bo zunanje politično delovanje Unije 
postalo skladnejše; poziva Svet, da navede, ali namerava s predvideno enotno 
zunanjo politiko in z dodelitvijo statusa pravne osebe Uniji, zaradi česar bo postala 
polnopravni mednarodni udeleženec, upoštevati priporočila poročila Evropskega 
parlamenta (A5 0480/2003) v zvezi z odnosi med Evropsko unijo in Organizacijo 
Združenih narodov, v katerem se zahteva stalno članstvo Unije v Varnostnem svetu 
ZN, kar bo nedvomno povzročilo odpravo stalnih sedežev Francije in Velike 
Britanije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 156
Odstavek 5, točka e, alinea 1

– dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo – visoki predstavnik (črtano) za skupno
zunanjo in varnostno politiko in komisar za zunanje odnose – bosta združeni v eno, in 
sicer (črtano) visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki bo 
podpredsednik Komisije in bo tudi predsedoval Svetu za zunanje zadeve (črtano), s 
čimer bo zunanje politično delovanje Unije postalo skladnejše;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 157
Odstavek 5, točka e, alinea 2

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz uradnikov institucij 
in nacionalnih diplomatskih služb ter za katero bo odgovoren podpredsednik/visoki 
predstavnik, bo omogočila skladnost pri izvajanju zunanjepolitičnih dejavnosti Unije; 
poziva Svet, da navede, ali je predvidel sankcije ali nasprotno pravno utemeljitev 
uporabe naziva „veleposlanik“, ki je bil zlorabljen v škodo nacionalnih diplomatov 
in široko razširjen pri velikem številu „delegacij“, ki jih ima Komisija po svetu;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 158
Odstavek 5, točka e, alinea 2

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz uradnikov institucij 
in nacionalnih diplomatskih služb ter za katero bo odgovoren podpredsednik/visoki 
predstavnik, bo omogočila skladnost pri izvajanju zunanjepolitičnih dejavnosti Unije; 
poziva Svet, da navede, ali ima ta diplomatska služba, ki bi jo lahko na začetku 
sestavljalo okoli 7 000 uslužbencev in ki bi bila nadrejena diplomatskim službam 
držav članic, namen nacionalnim diplomatskim službam postopoma dodeliti 
preprosto dopolnilno vlogo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 159
Odstavek 5, točka e, alinea 2

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki jo bo lahko ustanovil Svet le s 
soglasjem Komisije po posvetovanju s Parlamentom in jo bo vodil podpredsednik 
Komisije ali visoki predstavnik ter ki bo omogočila večjo skladnost pri razvoju in 
izvajanju zunanje politike Unije;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 160
Odstavek 5, točka e, alinea 2

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz uradnikov institucij 
in nacionalnih diplomatskih služb ter za katero bo odgovoren (črtano) visoki 
predstavnik za zunanjo in varnostno politiko, bo omogočila skladnost tudi pri 
izvajanju zunanjepolitičnih dejavnosti Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Andrew Duff in Anneli Jäätteenmäki

Predlog spremembe 161
Odstavek 5, točka e, alinea 2

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz uradnikov Komisije 
in Sveta in nacionalnih diplomatskih služb ter za katero bo odgovoren 
podpredsednik/visoki predstavnik, bo omogočila skladnost pri izvajanju 
zunanjepolitičnih dejavnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 162
Odstavek 5, točka e, alinea 2

Ne zadeva slovenske različice.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 163
Odstavek 5, točka e, alinea 3

– zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike se bo okrepila, hkrati pa bo zagotovljena prožnost, potrebna za upoštevanje 
različnih pristopov držav članic v zvezi s temi vprašanji; poziva Svet, da navede, ali v 
zvezi z novimi določbami glede „skupne varnostne in obrambne politike“ obramba 
ostaja v pristojnosti države ali ne, česar besedilo izrecno ne navaja, kar na primer 
pomembno vpliva na vprašanje jedrske obrambe, ki je v času širjenja odločilna;
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 164
Odstavek 5, točka e, alinea 3

– zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike se bo okrepila, hkrati pa bo zagotovljena prožnost, potrebna za upoštevanje 
različnih pristopov držav članic v zvezi s temi vprašanji; poziva Svet, da navede, na 
kakšen način je lahko varnostna in obrambna politika, o kateri je treba odločiti 
soglasno, „sestavni del skupne zunanje in varnostne politike“, o kateri se vse 
pogosteje odloča s kvalificirano večino;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 165
Odstavek 5, točka e, alinea 3

– zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike se bo okrepila, hkrati pa bo zagotovljena prožnost, potrebna za upoštevanje 
različnih pristopov držav članic v zvezi s temi vprašanji; poziva Svet, da navede, na 
kakšen način bo Evropski parlament izvajal parlamentarni nadzor, ki mu je 
dodeljen, v zvezi s to predvsem nacionalno politiko s spremenljivo geometrijo, prav 
tako pa je treba opozoriti, da besedilo ne omenja vloge nacionalnih parlamentov in 
da je obstoj parlamentarne skupščine Zahodnoevropske unije ogrožen;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Stubb

Predlog spremembe 166
Odstavek 5, točka e, alinea 3

– zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike, se bo okrepila, vključno z dodatkom klavzule o solidarnosti, ki navaja, da: 
„V primeru oboroženega napada na ozemlje države članice, ji morajo druge države 
članice v skladu z 51. členom Ustanovne listine Združenih narodov zagotoviti pomoč 
in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. To ne vpliva na posebno naravo 
varnostne in obrambne politike posameznih držav članic.“;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 167
Odstavek 5, točka f

(f) razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti bo pojasnjena, nova opredelitev 
izvedbenih predpisov pa bo omogočila poenostavitev in racionalizacijo zakonodaje 
Unije; poziva Svet, da podrobno določi, kako naj „države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije“, saj za države članice ni predvidena „pravica do 
preklica“ za nadzor izvedbenih ukrepov, saj mora Svet „ustrezno utemeljiti“ 
pristojnosti glede izvajanja, ki jih želi ohraniti, in ker se bo od zdaj zlasti v zvezi s 
predpisi o „komitologiji“ odločalo na podlagi večine s soodločanjem Evropskega 
parlamenta, kar bo po vsej verjetnosti poslabšalo nadzor izvedbenih ukrepov, ki ga 
izvajajo države članice;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 168
Odstavek 5, točka f

(f) razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti bo pojasnjena, nova opredelitev 
izvedbenih predpisov pa bo omogočila poenostavitev in racionalizacijo zakonodaje 
Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 169
Odstavek 5, točka g

(g) stebrna struktura bo opuščena, kar bo omogočilo enotno delovanje na različnih 
področjih dejavnosti Unije s poenostavljenimi mehanizmi in instrumenti, čeprav bo 
posebna narava zunanje in varnostne politike zahtevala posebne postopke na teh 
področjih; poziva Svet, da navede, ali so kljub združitvi stebrov in poenotenju 
postopkov odločanja, kar je povzročilo samodejno razširitev pristojnosti Sodišča 
Evropskih skupnosti na skupino področij, ki jih obravnava pogodba, vključno s 
skupno zunanjo in varnostno politiko, še vedno ohranjene pomembne izjeme – zlasti 
javni red in notranja varnost –, ki jih sodišče, najvišji sodnik glede subsidiarnosti, 
ne bo sprejelo pod svojo pristojnost;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 170
Odstavek 5, točka g

(g) stebrna struktura bo opuščena in omogočeno bo delovanje na različnih področjih 
dejavnosti Unije z enotnimi in poenostavljenimi mehanizmi in instrumenti, čeprav bo 
posebna narava zunanje in varnostne politike zahtevala posebne postopke na teh 
področjih;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 171
Odstavek 5, točka g

(g) stebrna struktura bo opuščena, kar bo omogočilo enotno delovanje na različnih 
področjih dejavnosti Unije s poenostavljenimi mehanizmi in instrumenti, čeprav bo 
posebna narava zunanje in varnostne politike zahtevala posebne postopke na teh 
področjih;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 172
Odstavek 5, točka h

(h) dejavnosti na področju pravosodja in notranjih zadev bodo ambicioznejše ter bodo 
potekale na podlagi učinkovitejših postopkov in ne več z uporabo ločenih medvladnih 
instrumentov in postopkov ter bodo predmet sodne presoje, kar obeta opazen napredek 
v zvezi s pravosodnimi in varnostnimi vprašanji ter vprašanji priseljevanja; poziva 
Svet, da navede, ali bo prenos „območj[a] svobode, varnosti in pravice“ na raven 
Skupnosti, kar združuje politike, ki so tesno povezane s temelji skupnega življenja 
vsakega evropskega naroda, in torej predpostavlja visoko stopnjo znanja vsake 
nacionalne demokracije, onemogočil kakršno koli sodelovanje v spremenljivi 
geometriji in geografiji zunaj pogodb, kot se je uspešno razvilo v zadnjih letih, zlasti 
s sistemom medsebojne izmenjave sodnih registrov med štirimi državami od leta 
2004, s prümsko pogodbo med sedmimi državami, imenovano „Schengen plus“, z 
dne 27. maja 2005 o izmenjavi podatkov o DNK, prstnih odtisov, registrskih 
tablicah, boju proti terorizmu in nezakonitemu priseljevanju ali z rednimi srečanji 
notranjih ministrov držav G6 od leta 2003 za olajšanje odločitev med državami, ki 
imajo podobne pristope k tem vprašanjem;
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 173
Odstavek 5, točka (h)

(h) dejavnosti na področju svobode, varnosti in pravosodja (črtano) bodo ambicioznejše 
ter bodo potekale na podlagi učinkovitejših postopkov in ne več z uporabo ločenih 
medvladnih instrumentov in postopkov ter bodo predmet sodne presoje, kar obeta 
opazen napredek v zvezi s pravosodnimi in varnostnimi vprašanji ter vprašanji 
priseljevanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 174
Odstavek 5, točka i

(i) cilji Unije in njene pristojnosti na področju podnebnih sprememb, energije, vesolja, 
turizma, športa, javnega zdravstva in civilne zaščite bodo jasneje opredeljeni; poziva 
Svet, da navede, ali „deljena pristojnost“, tj. kadar lahko države članice posredujejo, 
če se Unija s tem strinja, zajema druga področja kot tista iz člena 2C, na splošno vse 
tisto, „ki se ne nanaša na področja iz členov 2b in 2e“, kar na primer vključuje 
ekonomsko politiko in zaposlovanje ter skupno zunanjo in varnostno politiko, za 
katere se prav tako zdi, v skladu s posebnimi pravili, da spadajo v „deljen[o]
pristojnost“;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 175
Odstavek 5, točka i

(i) cilji Unije in njene pristojnosti na področjih, kot so podnebne spremembe, energija, 
vesolje, turizem, šport, intelektualna lastnina, javno zdravstvo, upravno sodelovanje
in civilna zaščita, bodo razširjeni in jasneje opredeljeni;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Richard Corbett in Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 176
Odstavek 5, točka i

(i) cilji Unije in njene pristojnosti na področju podnebnih sprememb, pravic otrok,
energije, vesolja, turizma, športa, javnega zdravstva in civilne zaščite bodo jasneje 
opredeljeni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 177
Odstavek 5, točka j

(j) pri številnih drugih zadevah bo uporaba uspešnejših metod sprejemanja odločitev 
postala možna takrat, ko se bo v zvezi s tem pokazala skupna politična volja; poziva 
Svet, da navede, ali je mogoče med številnimi instrumenti za razširitev pristojnosti 
Evropske unije iz pogodbe, ne da bi se uporabili navadni revizijski postopki in 
slovesna ratifikacija nacionalnih parlamentov (zlasti klavzula o „prilagodljivosti“ iz 
člena 308 in številne „premostitvene klavzule“), najti instrumente, ki bi jih bilo 
mogoče uporabiti za povrnitev pristojnosti državam članicam, če bi bilo to potrebno, 
kot je to zahtevala laekenska deklaracija o prihodnosti Evropske unije iz decembra 
2001;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 178
Odstavek 5, točka k

(k) za prožne ureditve bo več prostora takrat, ko vse države članice ne bodo pripravljene 
ali sposobne istočasno sodelovati pri določenih politikah; poziva Svet, da podrobno 
določi, ali člen 10 o „okrepljen[em] sodelovanj[u]“ skupine držav članic v zvezi s 
pristojnostmi, ki še ne spadajo ali ne spadajo v celoti na področje Skupnosti, velja 
tudi za obrambo na eni strani in če bi kljub izključitvi „izključne pristojnosti“ z 
njihovega področja uporabe in njihovemu očitno izključnemu cilju „krepitv[e] ... 
integracijskih procesov“ to okrepljeno sodelovanje lahko omogočilo oblikovanje 
drugačnega sodelovanja, tj. v spremenljivi geometriji in geografiji;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 179
Odstavek 5, točka k

(k) za prožne ureditve bo več prostora takrat, ko vse države članice ne bodo hkrati
pripravljene ali sposobne izvajati določenih ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 180
Odstavek 5, točka k

(k) izvaja se večja spodbuda za uporabo prožnih ureditev za boljše sodelovanje med 
devetimi državami članicami ali več, ki so v posebnih sektorjih pripravljene razvijati 
celovitejšo skupno politiko;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Predlog spremembe 181
Odstavek 6

črtano

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 182
Odstavek 6

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Íñigo Méndez de Vigo

Predlog spremembe 183
Odstavek 6

6. se zaveda vsesplošnega obžalovanja, da je bilo treba po rezultatih referendumov v 
Franciji in na Nizozemskem za zaščito sporazuma med 27 državami članicami:

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot je novo, enotno in 
strukturirano besedilo, jasnejša terminologija za določitev zakonodajnih instrumentov, 
simboli in uporaba naziva zunanji minister namesto visoki predstavnik;

– preložiti izvajanje pomembnih elementov nove pogodbe, kot je začetek veljavnosti 
novega volilnega sistema v Svetu (ki ga spremljajo posebne določbe za preložitev 
glasovanja, znane kot „kompromis iz Ioannine“), in običajnemu zakonodajnemu 
postopku na nekaterih (črtano) področjih pristojnosti dodati omejevalne mehanizme, 
kot so „zasilne zavore“;

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
razširitev možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno kraljestvo in Irsko na področje 
policijskega sodelovanja in sodelovanja v kazenskih zadevah, protokol, ki omejuje 
vpliv listine na britansko in poljsko notranje pravo, ter dodaten sedež v parlamentu, ki 
je bil dodeljen Italiji ob odstopanju od načela padajoče sorazmernosti;

– spremeniti besedilo več delov pogodbe ali deklaracij iz prilog, ki imajo neupravičeno 
negativen prizvok, ki daje občutek nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem 
javnosti pošilja napačno sporočilo;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 184
Odstavek 6, uvodni del

6. ob sklicevanju na svoje razočaranje ob zavrnitvi ustavne pogodbe leta 2004 obžaluje, 
da so države članice menile, da je treba za zaščito sporazuma med njimi:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 185
Odstavek 6, uvodni del

6. se zaveda vsesplošnega obžalovanja, da je bilo treba po rezultatih referendumov v 
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Franciji in na Nizozemskem ter zaradi zaskrbljenosti v drugih državah članicah za 
zaščito sporazuma med 27 državami članicami:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 186
Odstavek 6, uvodni del

6. ob sklicevanju na svoje razočaranje ob zavrnitvi ustavne pogodbe leta 2004 obžaluje, 
da je medvladna konferenca menila, da je bilo treba za zaščito novega sporazuma 
med 27 državami članicami:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 187
Odstavek 6, uvodni del

6. obžaluje, da Pogodba o Ustavi za Evropo ni bila splošno priznana in da je bilo treba 
(črtano) za zaščito sporazuma med 27 državami članicami:

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 188
Odstavek 6, uvodni del

6. se zaveda (črtano), da je bilo treba po rezultatih referendumov v Franciji in na 
Nizozemskem za zaščito novega sporazuma med 27 državami članicami:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 189
Odstavek 6, uvodni del

6. se zaveda vsesplošnega obžalovanja in tudi sam obžaluje, da je bilo treba po rezultatih 
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referendumov v Franciji in na Nizozemskem za zaščito sporazuma med 27 državami 
članicami:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 190
Odstavek 6, alinea 1 

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot so novo, enotno in 
strukturirano besedilo, jasnejša terminologija za določitev zakonodajnih instrumentov, 
simboli in imenovanje visokega predstavnika za „zunanjega ministra“; vendar je treba 
opozoriti, da evropske pogodbe vsebujejo dejansko ustavne predpise, medtem ko je 
Sodišče Evropskih skupnosti omenjene pogodbe opredelilo celo kot „ustavno listino 
Skupnosti“ (Sodišče Evropskih skupnosti, 23. april 1986, stranka zelenih „Les 
Verts“, zadeva 294/83, Recueil 1339) in kot „ustavno listino skupnosti prava“ 
(Sodišče Evropskih skupnosti, 14. december 1991, mnenje 1/91, Recueil I-6079), ter 
da se razen enega ali dveh izključno lepotnih popravkov v besedilu dejanska ustavna 
vsebina opuščene Rimske pogodbe iz leta 2004 ne razlikuje od lizbonske pogodbe iz 
leta 2007;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 191
Odstavek 6, alinea 1

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot so Unija, ki temelji na 
volji državljanov in njenih držav članic, enotno in strukturirano besedilo, jasnejša 
terminologija za določitev zakonodajnih instrumentov, določitev zastave in himne v 
pogodbi ter imenovanje visokega predstavnika za „zunanjega ministra“;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 192
Odstavek 6, alinea 1

– opustiti odprt ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot so novo, enotno 
in strukturirano besedilo, jasnejša terminologija za določitev zakonodajnih 
instrumentov, simboli in imenovanje visokega predstavnika za „zunanjega ministra“;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 193
Odstavek 6, alinea 1

Ne zadeva slovenske različice.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 194
Odstavek 6, alinea 1 

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot so novo, enotno in 
strukturirano besedilo, jasnejša terminologija za določitev zakonodajnih instrumentov, 
simboli in imenovanje visokega predstavnika za „zunanjega ministra“; vendar je treba 
opozoriti, da se kljub odsotnosti pravne podlage v pogodbah v dnevni praksi 
evropskih institucij in držav članic kaže vse intenzivnejša uporaba simbolov Unije 
(zlasti zastave in himne), da je termin „zakonodajni akt“ ustavnega značaja ter da se 
dogaja, da se komisarji med potovanji zunaj Unije predstavljajo kot „ministri“;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 195
Odstavek 6, alinea 1 a (novo)

– črtati člen 1, ki se sklicuje na dvojno legitimnost Evropske unije, ki temelji na volji 
državljanov in držav, da gradijo skupno prihodnost;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 196
Odstavek 6, alinea 2

črtano
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 197
Odstavek 6, alinea 2

– preložiti izvajanje pomembnih elementov nove pogodbe, kot je začetek veljavnosti 
novega volilnega sistema v Svetu (ki ga spremlja nov mehanizem, ki temelji na 
„kompromisu iz Ioannine“ in nekaterim državam dopušča preložitev odločanja), in 
običajnemu zakonodajnemu postopku na nekaterih političnih področjih dodati 
omejevalne mehanizme, kot so „zasilne zavore“, ki državam omogočajo, da težave 
posredujejo Evropskemu svetu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 198
Odstavek 6, alinea 3

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 199
Odstavek 6, alinea 3

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
razširitev možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno kraljestvo in Irsko na področje 
policijskega sodelovanja in kazenskega prava, protokol, ki omejuje vpliv listine na 
britansko in poljsko notranje pravo, ter dodaten sedež v parlamentu, ki je bil dodeljen 
Italiji ob odstopanju od načela padajoče sorazmernosti; kljub temu je treba zmanjšati 
učinek teh „ureditev“ in opozoriti, da je razvejanost evropskega prava velika, da 
predstavlja okoli 80 % zakonodaj, ki veljajo v Uniji, in da povsem prevlada nad 
vsemi nacionalnimi predpisi, vključno s tistimi ustavne narave; razen tega poročilo 
komisije za evropske zadeve Spodnjega doma Združenega kraljestva z dne 9. oktobra 
2007 v skladu s sodno prakso napoveduje zanesljivo spremembo ureditev „opt-in“, 
ki jo bo izvedlo Sodišče Evropskih skupnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 200
Odstavek 6, alinea 3

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot so 
pogodbene določbe o razširitvi možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno 
kraljestvo in Irsko na področje policijskega sodelovanja in kazenskega prava, 
protokol, ki omejuje sodno izvršljivost listine za Združeno kraljestvo in Republiko 
Poljsko, ter pravno nezavezujoča deklaracija k sklepnim listinam vladne konference
o dodatnem sedežu v parlamentu, ki je bil dodeljen Italiji ob odstopanju od 
pogodbeno zavezujočega načela padajoče sorazmernosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 201
Odstavek 6, alinea 3

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
splošna uporaba zapletenih možnosti sodelovanja ali zavrnitev sodelovanja („opt-
in/opt-out“) za Združeno kraljestvo in Irsko na celotnem območju Schengenskega 
sporazuma ter območju svobode, varnosti in pravice, protokol, ki poskuša omejiti
vpliv listine na britansko in poljsko notranje pravo, ter dodaten sedež v parlamentu, ki 
je bil dodeljen Italiji ob odstopanju od načela padajoče sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 202
Odstavek 6, alinea 3

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
razširitev možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno kraljestvo in Irsko na področje 
policijskega sodelovanja in kazenskega prava, ter protokol, ki omejuje vpliv listine na 
britansko in poljsko notranje pravo (črtano);

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Predlog spremembe 203
Odstavek 6, alinea 3

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
razširitev možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno kraljestvo in Irsko na področje 
policijskega sodelovanja in kazenskega prava ter protokol, ki omejuje vpliv listine na 
britansko in poljsko notranje pravo (črtano);

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 204
Odstavek 6, alinea 4

– spremeniti besedilo več delov pogodbe ali deklaracij iz prilog, ki imajo neupravičeno 
negativen prizvok, ki daje občutek nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem 
javnosti pošilja napačno sporočilo; pripadniki evropskih narodov so zlasti zaskrbljeni 
zaradi soglasja vlad zunaj pogajanj iz Lizbone, saj nobena od njih ne organizira 
referenduma in tako ne sprejme tveganja, da bi se spremenjeni osnutek ustavne 
pogodbe že drugič ovrgel;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 205
Odstavek 6, alinea 4

– spremeniti besedilo več delov pogodbe ali deklaracij k sklepnim listinam vladne 
konference (črtano), ki daje občutek nezaupanja vlad v Unijo in njene institucije ter s 
tem javnosti pošilja napačno sporočilo;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 206
Odstavek 6, alinea 4

– spremeniti besedilo več delov pogodbe ali protokolov in deklaracij iz prilog, ki imajo 
neupravičeno negativen prizvok, ki daje občutek nezaupanja v Unijo in njene 
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institucije ter s tem javnosti pošilja napačno sporočilo;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elmar Brok

Predlog spremembe 207
Odstavek 6, alinea 4 a (novo)

– opozoriti na to, da Svet pri izvajanju pogodbe (npr. v zvezi z zasedanjem pomembnih 
položajev in ustanovitvijo službe za zunanjepolitično delovanje) ne sme upoštevati 
upravičenih interesov Parlamenta in Komisije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Klaus Hänsch

Predlog spremembe 208
Odstavek 6 a (novo)

6a. opozarja na to, da je ustavno pogodbo iz leta 2004 kot rezultat splošnega 
demokratičnega soglasja ter kot zgodovinski korak na poti k demokratičnejši, 
učinkovitejši in preglednejši Uniji pozdravil in želel; kljub temu namesto tega 
sprejema lizbonsko pogodbo v prepričanju, da ta v spremenjenih političnih 
okoliščinah ponuja najboljšo mogočo osnovo za potrebno reformo Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 209
Odstavka 7 in 8

Zamenjava vrstnega reda odstavkov 7 in 8.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 210
Odstavka 7 in 8

Zamenjava vrstnega reda odstavkov 7 in 8.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 211
Odstavka 7 in 8

Zamenjava vrstnega reda odstavkov 7 in 8.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andreas Mölzer

Predlog spremembe 212
Odstavek 7

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Unije šele, 
ko se bo o njej v vseh državah članicah glasovalo na referendumu in bodo državljani 
Unije tako dobili neposredno možnost odločanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Predlog spremembe 213
Odstavek 7

(Odstavek 7 postane odstavek 8.)

7. razume to pogodbo kot še en nujen korak k enotnosti Evrope;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 214
Odstavek 7

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Unije; prav 
tako poudarja, da bo vestno opravljal svojo institucionalno odgovornost za nadaljnji 
razvoj Unije, ki bo izhajala iz nanj na novo prenesene pravice do pobude za 
spremembe pogodbe;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bronisław Geremek

Predlog spremembe 215
Odstavek 7

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila primeren okvir za (črtano) razvoj Unije; predlaga, 
da se v prihodnosti vsakih deset let skliče konvencija, na primer 25. marca na dan 
obletnice temeljne Rimske pogodbe, da se preverita delovanje in uporaba pogodb, 
kar bo pripomoglo k reševanju prihodnjih izzivov in nalog EU;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 216
Odstavek 7

(Odstavek 7 postane odstavek 8.)

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila trden (črtano) okvir, ki bo omogočil prihodnji 
nadaljnji razvoj Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Predlog spremembe 217
Odstavek 7

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila trden (črtano) okvir, ki bo zagotovil potrebno 
podlago za doseganje novega napredka v prihodnji Uniji;
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Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andrew Duff

Predlog spremembe 218
Odstavek 7

7. meni, da bo lizbonska pogodba zagotovila trden in trajen okvir za nadaljnjo širitev in 
poglabljanje Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 219
Odstavek 8

8. zavrača pogodbo in upa, da (črtano) bodo (črtano) vse države članice Unije storile
enako, glede na to, da se ne upošteva demokratično izražene zavrnitve v Franciji in 
na Nizozemskem, ter na to, da bi se moralo o pogodbi v vsakem primeru odločati na 
referendumu;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 220
Odstavek 8

8. potrjuje pogodbo in upa, da jo bodo lahko vse države članice Unije ratificirale do 1. 
januarja 2009, s čimer bodo narodi sodelovali pri tem ključnem koraku evropskega 
povezovanja, in sicer z organizacijo referendumov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andreas Mölzer

Predlog spremembe 221
Odstavek 8

8. ne potrjuje pogodbe in načina njenega izvajanja ter upa, da (črtano) bodo (črtano)
vse države članice Unije izvedle referendum o njej;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 222
Odstavek 8

8. potrjuje pogodbo in upa, da jo bodo lahko vse države članice Unije ratificirale 
pravočasno, da bo lahko začela veljati 1. januarja 2009;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 223
Odstavek 8

(Odstavek 8 postane odstavek 7.)

8. potrjuje pogodbo in upa, da jo bodo (črtano) vse države članice Unije pravočasno
ratificirale, da bo lahko 1. januarja 2009 začela veljati;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 224
Odstavek 8

8. potrjuje pogodbo in upa, da jo bodo (črtano) vse države članice Unije pravočasno
ratificirale, da bo 1. januarja 2009 začela veljati;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 225
Odstavek 8

8. potrjuje pogodbo in poudarja potrebo, da jo bodo lahko vse države članice Unije 
ratificirale do 1. januarja 2009;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 226
Odstavek 8 a (novo)

8a. opozarja, da bo Evropski parlament z lizbonsko pogodbo dobil pravico do pobude za 
prihodnje spremembe pogodbe in jo bo uporabil, če bo to potrebno zaradi novih 
izzivov za Evropsko unijo;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 227
Odstavek 9

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot 
kodificirana pogodba, vendar pozdravlja hitro objavo konsolidiranih pogodb, kakor so 
bile revidirane z lizbonsko pogodbo, ter več kot 3 000 strani veljavne primarne 
zakonodaje iz 18 pogodb in aktov, ki imajo enako pravno veljavo, ki bodo 
državljanom zagotovile jasnejše temeljno besedilo Unije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 228
Odstavek 9

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot 
kodificirana pogodba, zato zahteva hitro objavo konsolidiranih pogodb, kakor so bile 
revidirane z lizbonsko pogodbo in ki bi državljanom zagotovile jasnejše temeljno 
besedilo Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Costas Botopoulos

Predlog spremembe 229
Odstavek 9

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot 
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kodificirana pogodba, ter zahteva čim hitrejšo objavo konsolidiranih pogodb, kakor so 
bile revidirane z lizbonsko pogodbo in ki bodo državljanom zagotovile jasnejše 
temeljno besedilo Unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 230
Odstavek 9

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot 
kodificirana pogodba, vendar pozdravlja hitro objavo konsolidiranih pogodb, kakor so 
bile revidirane z lizbonsko pogodbo in ki bodo državljankam in državljanom 
zagotovile jasnejše temeljno besedilo Unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 231
Odstavek 10

10. ponavlja svojo zahtevo, da si morajo institucije EU in državni organi v skladu z 
načelom lojalnega sodelovanja prizadevati po najboljših močeh, da se evropski 
državljani jasno in nepristransko seznanijo z vsebino pogodbe; ta jasna in objektivna 
informacija predvideva zlasti, da bodo lahko privrženci in nasprotniki pogodbe 
enakovredno razpravljali v javnosti, tj. z enakim proračunom za obveščanje in 
zagotovilom o usklajeni medijski izpostavljenosti, v nasprotju s tem, kar se je zgodilo 
pri referendumski kampanji leta 2005;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 232
Odstavek 10

10. ponavlja svojo zahtevo, da si morajo institucije EU in državni organi v skladu z 
načelom lojalnega sodelovanja prizadevati po najboljših močeh, da se evropski 
državljanke in državljani jasno in nepristransko seznanijo z vsebino pogodbe;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Voggenhuber in Monica Frassoni

Predlog spremembe 233
Odstavek 10 a (novo)

10a. ponovno poudarja zaradi demokracije svoj poziv k zagotovitvi tega, da bodo 
spremembe iz lizbonske pogodbe objavljene tudi v obliki osnutka konsolidirane 
različice pogodb;

Or. en
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