Federalny Związek Europejskich
Federalistów (FAEF) ma przyjemność
przedstawić swoją demokratyczną
Konstytucję Federalną dla Obywateli
Europy.
Ma ona zastąpić system traktatowy
Unii Europejskiej.
· My, Obywatele Europy, kierując się potrzebą i wolą tworzenia doskonalszej i trwałej
Unii, z celem i obowiązkiem troski o wspólne europejskie dobro, chronimy i zapewniamy
jak największy stopień wolności i dobrobytu dla swoich narodów, ustanowiając
Federację Państw Europy poprzez ratyfikację niniejszej Konstytucji.
· Europejska Konstytucja Federalna jest przekazywana do ratyfikacji Obywatelom
Europy.
· Jeżeli zwykła większość elektoratu wszystkich uczestniczących państw zagłosuje za
ratyfikacją Konstytucji, po ratyfikacji przez parlamenty narodowe, Konstytucja wejdzie w
życie, i powstanie Federacja.
· Jeśli elektorat dziewięciu krajów lub regionów ratyfikuje konstytucję zwykłą
większością głosów, Federacja zostanie utworzona zgodnie z art. 20 Traktatu o Unii
Europejskiej.
· Znajdź materiały i informacje na stronie internetowej.
www.europaenmarcha.eu

Poinformuj znajomych, współpracowników
i swoje kontakty!

The Federal Alliance of European
Federalists (FAEF) is pleased to
present its democratic federal
Constitution for the Citizens of
Europe.
It is meant to replace the treaty-based
system of the European Union.
· We, the Citizens of Europe, moved by the need and the will to form a
more perfect and durable union, with the objective and duty of taking
care of the common European good, protect and ensure the greatest
degree of liberty and well-being for its peoples, establish the Federated
States of Europe by ratifying this Constitution.
· The Federal Constitution for the Federation is submitted for ratification
to the Citizens of Europe.
· If a simple majority of the electorate of all participating states vote to
ratify the Constitution, followed by ratification by their national
parliaments, it will enter into force and the Federation will be established.
· If the electorate of nine countries or regions ratify the constitution by
a simple majority, the Federation will be established in accordance
with Article 20 of the Treaty on the European Union.
· Find the material and information on the website.
www.europaenmarcha.eu

Please inform your friends, colleagues and contacts!

