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Ievads 
 
21. gadsimts rada ne vien jaunus uzdevumus, kas saistīti, piemēram, ar globalizāciju, 
energoapgādes drošību, cīņu pret klimata sasilšanu, migrāciju un terorisma apkarošanu, bet 
paver arī jaunas iespējas. Eiropas sabiedrībai ir radošās spējas un viss cits, kas nepieciešams, lai 
šos uzdevumus atrisinātu.  Tomēr, lai šīs vērtības saglabātu un nostiprinātu, Eiropai ir 
jāpielāgojas un jāgatavojas izmaiņām. Tai ir nepieciešami arī līdzekļi, ar kuriem savas ieceres 
pārvērst par konkrētu rīcību.  
 
Dalībvalstis nespēj vienas pašas atrisināt šodienas vai rītdienas uzdevumus — vienīgais veids, 
kā tos efektīvi risināt, ir to darīt kopā, un visbeidzot būs izveidoti arī instrumenti, lai to izdarītu. 
Tā ir Eiropas Savienības (ES) misija un iemesls, kura dēļ tai ir nepieciešami atbilstoši līgumi, 
atbilstošas iestādes un atbilstošas darba metodes. 
 
Iestādēm un darba metodēm ir nepieciešams vienkāršots lēmumu pieņemšanas mehānisms, kas 
būtu piemērots mūsdienu pasaules straujajām pārmaiņām. Tām jābūt arī demokrātiskām, jo 
modernajai Eiropas sabiedrībai ir ļoti augstas prasības attiecībā uz leģitimitāti, pārredzamību un 
atbildību. Eiropas projekta leģitimitātes pamatā jābūt ne vien tās tiesību aktiem, bet arī veidam, 
kādā tā darbojas. 
 
Lai gan Konstitucionālo līgumu ratificēja lielākā daļa dalībvalstu, tas tomēr neguva vienprātīgu 
atbalstu. Tam sekojošais pārdomu laiks tomēr kļuva par tramplīnu, kas Eiropas Savienībai ļāva 
formulēt jaunus iespējamos virzienus. 
 
Ņemot vērā Konstitucionālā līguma ratifikācijas procesa apstāšanos, kļuva nepieciešams 
steidzami reformēt Eiropas darbības veidu. 
 
Tika īstenoti vairāki posmi iestāžu regulējuma izstrādē — tas attiecas gan uz pamatlēmumu, ko 
Eiropadome pieņēma 2006. gada jūnijā, gan uz 2007. gada marta Berlīnes deklarāciju, gan uz 
2007. gada jūnija vispārējo vienošanos par aspektiem, kuriem nepieciešama reforma. Paralēli ES 
apstiprināja Eiropas pilsoņiem, ka tā ir pilna apņēmības reformēt savu politiku gan attiecībā uz 
ekonomisko izaugsmi, gan attiecībā uz darbavietu izveidi, enerģētiku, migrāciju, klimata 
pārmaiņām un jauninājumiem.  
 
Politisko konsultāciju laikposma beigās Eiropadome savā 2007. gada jūnija sanāksmē nolēma tā 
paša gada jūlijā sasaukt starpvaldību konferenci (SVK). Šim nolūkam tika pieņemts precīzs 
mandāts, lai noteiktu reformas dažādos aspektus. Tādējādi SVK uzdevums būs pieņemt līguma 
teksta projektu, lai pastiprinātu paplašinātās Eiropas Savienības efektivitāti un demokrātisko 
leģitimitāti un lai uzlabotu tās ārējās rīcības konsekvenci. 
 
Šajā piezīmē tiek aplūkota virzība uz jaunu līgumu un tiek izskatīta tā ietekme uz strukturālo un 
kohēzijas politiku. Tajā tiek aplūkotas arī galveno dalībnieku, proti, tādu Eiropas iestāžu un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju reakcija un ieguldījums kā Parlaments, Komisija, Eiropas 
Centrālā banka, Reģionu komiteja, Eiropas Arodbiedrību konfederācija un daudzi citi.  
 
Noslēgumā tiek aplūkoti ratifikācijas veidi, kas paredzami pēc galīgā teksta pieņemšanas. 
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1.  Ceļā uz SVK 
 
Eiropas Parlamenta ieguldījums 2007. gada 21. un 22. jūnija Eiropadomes sanāksmē bija Elmar 
Brok1 un Enrique Baron Crespo2 ziņojums „par ceļvedi Eiropas Savienības konstitucionālajā 
procesā”. Šo ziņojumu ar lielu vairākumu pieņēma 2007. gada 7. jūnijā. 
 
Minētā ziņojuma galvenā nostāja ir tāda, ka Eiropas Parlaments būs pret jebkuru tādu jaunā 
līguma projektu, kas neuzlabos demokrātiju, pārredzamību un cilvēktiesību ievērošanu. Deputāti 
no jauna apstiprināja savu atbalstu Konstitucionālā līguma saturam un būtībai, ko viņi vēlas 
saglabāt. Tā, piemēram, Eiropas Parlaments jo īpaši uzstāja, ka ir jāsaglabā visi pamatprincipi, 
tostarp Eiropas Savienības dubultais raksturs — valstu un pilsoņu savienība —, Eiropas tiesību 
prioritāte, jaunā tiesību aktu un procedūru tipoloģija, tiesību normu hierarhija un Eiropas 
Savienības tiesībsubjektība. Deputāti arī prasīja saglabāt Pamattiesību hartu un tās juridiski 
saistošo raksturu.  
 
Parlaments turklāt prasa, lai jaunajā līgumā tiktu ņemtas vērā pārdomu laikā „paustās cerības” 
un lai tiktu precizēti citi jautājumi, kuri jau tika risināti Konstitucionālajā līgumā, tādās jomās 
kā: cīņa pret klimata pārmaiņām, Eiropas solidaritātes veicināšana enerģijas jomā; saskaņota 
migrācijas politika; Eiropas Sociālais modelis demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
kontekstā; terorisma apkarošana; civilizāciju dialogs; efektīvi kopēji mehānismi attiecībā uz 
ekonomikas politisko pamatnostādņu koordinēšanu eiro zonā, saglabājot līgumos noteikto 
Eiropas Centrālās bankas lomu monetārajā politikā; Eiropas Savienības paplašināšanās kritēriji 
un procedūras.  
 
Turklāt deputāti arī atgādināja, ka Eiropas Parlamentam „kā vienīgajai Eiropas Savienības 
iestādei, ko pilsoņi ievēlējuši tiešās vēlēšanās”, ir jābūt pilnībā iesaistītam starpvaldību 
konferencē visos līmeņos un „lielākā mērā nekā 2003.–2004. gada starpvaldību konferencē”. 
 
Šī nostāja tika pastiprināta ar kopīgu aicinājumu, ko pauda Eiropas Parlaments un 27 ES 
dalībvalstu parlamenti, kuri 2007. gada 12. jūnijā bija sanākuši Briselē, lai pieprasītu, ka 21. un 
22. jūnija Eiropadomes sanāksme par jauno ES līgumu saglabā Konstitucionālā līguma būtību. 
Šajā trešajā kopīgajā parlamentu konferencē ar nosaukumu „Eiropas nākotne: kopā ... bet kā?” 
dalībvalstu parlamentu deputāti uzstāja arī uz to, ka ir jāievēro subsidiaritātes un 
proporcionalitātes princips, un prasīja, lai dalībvalstu parlamentiem būtu lielāka kontroles loma 
Kopienas normatīvajā procesā, tomēr nepieprasot vairāk, kā jau bija paredzēts Konstitucionālajā 
līgumā. 
 
1.1.  Eiropadomes pieņemtie lēmumi 
 
Sarunas, kas notika pirms 2007. gada 21. un 22. jūnija Eiropadomes sanāksmes, bija ilgas un 
grūtas, tomēr galu galā izdevās panākt vienošanos par SVK sasaukšanu un par tās mandātu, 
uzdodot tai pieņemt jaunā ES līguma galīgo variantu. Īpaši liels saspīlējums bija sarunās ar 
Poliju un attiecās uz jautājumu par dubulto vairākumu. Visiem sarunu dalībniekiem nācās 
pieņemt noteiktus kompromisus, tomēr Vācijas prezidentūrai (ko vadīja kanclere Angela 
Merkel) izdevās sarunas izkustināt no sastinguma punkta un pavērt ceļu jaunam līgumam, kas 
pastiprinātu ES efektivitāti. 
 

                                                 
1 Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas deputāts. 
2 Eiropas Sociāldemokrātu deputāts. 
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Eiropadome nolēma, ka pēc diviem gadiem, kuru laikā nebija skaidrības par līgumu reformas 
procesu, ir pienācis laiks šo jautājumu atrisināt, lai varētu doties uz priekšu. Šis pārdomu laiks 
ļāva īstenot plašu sabiedrisku apspriešanos un palīdzēja sagatavot augsni risinājuma panākšanai.  
 
Šajā sakarībā Eiropadome aicināja nākamo prezidentūru (Portugāle) sasaukt SVK līdz 
2007. gada jūlija beigām, tiklīdz būs izpildītas attiecīgās juridiskās prasības. 
 
1.2.  SVK sasaukšana un norise 
 
SVK jāstrādā saskaņā ar Eiropadomes pieņemto mandātu. Tā sākas 2007. gada 23. jūlijā, un ES 
reformu līgums tai būtu jāpieņem, ļoti iespējams, 2007. gada 18. un 19. oktobra neoficiālās 
padomes sanāksmes laikā Lisabonā vai jebkurā gadījumā līdz 2007. gada beigām, lai paliktu 
pietiekami daudz laika pieņemtā līguma ratificēšanai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2009. gada jūnijā. 
 
SVK notiks valstu vai valdību vadītāju vispārējā vadībā, un viņiem palīdzēs „Ārlietu un ārējo 
attiecību” padomes locekļi. Konferences darbā piedalīsies Komisijas pārstāvis. Konferences 
darbā cieši un konkrēti iesaistīsies Eiropas Parlaments, kam būs trīs pārstāvji (Elmar Brok3, 
Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5). Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hans-Gert Pöttering 
SVK darbā varēs piedalīties valstu un valdību vadītāju līmenī. Konferences sekretariāta 
uzdevumus veiks Padomes ģenerālsekretariāts. 
 
Teksta projekts būs jāizstrādā juridiskajiem ekspertiem (divi no katras delegācijas). Šie eksperti 
pēc tam regulāri tiksies, sākot no augusta pēdējās nedēļas, lai līguma tekstu izskatītu sīkāk pirms 
apspriedes, kura notiks neoficiālajā sanāksmē „Gymnich” 2007. gada 7. un 8. septembrī Vjana 
du Kaštela, Portugālē, un kurā ministri izskatīs vissarežģītākos jautājumus.  
 
Pat ja SVK darba lielāko daļu veiks juristu grupa, Portugāles prezidentūra tomēr ir iecerējusi šo 
SVK padarīt atklātu un pārredzamu, jo tas ir process, kas attiecas ne vien uz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm, bet arī uz pilsoņiem. Šī iemesla dēļ visi SVK dokumenti būs publiski pieejami 
Portugāles prezidentūras tīmekļa vietnē: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  SVK mandāts 
 
2007. gada jūnija Eiropadomes sanāksmē tika pieņemts precīzs mandāts, kas ir rūpīgi izstrādāta 
kompromisa rezultāts, un tas nodrošina to, ka SVK drīzāk būs tehniska, nevis politiska 
konference, un to, ka nevarēs izvirzīt nekādas papildu prasības. Paralēli daudzajiem pozitīvajiem 
aspektiem šis kompromiss nozīmē, ka dažas no izmaiņām, ko pieņēma 2004. gada SVK, nav 
saglabātas un ka dažādām dalībvalstīm ir piešķirts noteikts skaits atrunu. Dažu aspektu, tostarp 
dažu simbolistu aspektu (ES karogs, himna un devīze), atcelšana, kā arī tādu izmaiņu atcelšana, 
kas līguma tekstu padara grūtāk salasāmu, ir aspekti, kuri ir nepieciešami vispārējam līgumam, 
ko var pieņemt visas dalībvalstis.  
 
Angela Merkel uzskata, ka samits ir bijis sekmīgs — ne vien tāpēc, ka tas ļāva panākt 
vienošanos par jauno līgumu, „kas saglabās Eiropas Konstitūcijas būtību”, bet arī tāpēc, ka 
pēdējā brīdī izdevās novērst lūzumu, ko pēc viņas domām izraisītu „uzticības zaudēšana” un 
dziļa šķelšanās Eiropā. 
                                                 
3 Sk. iepriekš. 
4 Sk. iepriekš. 
5 Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības deputāts. 
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Portugāles prezidentūra ar sava ārlietu ministra un ES Padomes pašreizējā priekšsēdētāja Luis 
Amado starpniecību paziņoja, ka SVK darbs notiks, „cieši ievērojot saņemto mandātu”, kas ir 
„SVK darba pamats un vienīgais orientieris”.  
 
Ir skaidrs, ka SVK mandāts, kas ir apstiprināts vienprātīgi, ir kaut kas daudz vairāk nekā 
vienkārši mandāts. Tajā ir precīzi un detalizēti norādīts jaunā līguma saturs. Tāpēc, uzmanīgi 
izlasot „Prezidentūras secinājumus”, jau var uzzināt Reformu līguma saturu. Līgumam ir šādi 
galvenie aspekti (tie visi kļūst piemērojami līdz ar līguma stāšanos spēkā jeb 2009. gadā, 
izņemot dubulto vairākumu): 
 
Vispārējās piezīmes. Jaunais līgums grozīs abus pašreizējos līgumus: pašreizējo Līgumu par 
Eiropas Savienību (LES), kas saglabās savu nosaukumu, un „Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu”, kas kļūs par „Līgumu par Eiropas Savienības darbību” (vārdu „Kopiena” aizstās ar 
vārdu „Eiropas Savienība”). Abiem šiem līgumiem nebūs konstitucionāls raksturs. Tajos 
izmantotā terminoloģija atspoguļos šīs izmaiņas: termins „konstitūcija” netiks izmantots, 
„Eiropas Savienības ārlietu ministrs” sauksies „Eiropas Savienības ārlietu un drošības politikas 
augstais pārstāvis”, un arī termini „likums” un „ietvarlikums” netiks izmantoti, saglabājot 
pašreizējos terminus „regula”, „direktīva” un „lēmums”.  

Grozītajos līgumos nebūs arī neviena panta, kurā būtu minēti ES simboli, piemēram, karogs, 
himna vai devīze.  

Attiecībā uz ES tiesību aktu prioritāti SVK pieņems deklarāciju ar atsauci uz ES Tiesas 
judikatūru. Pants par Eiropas Savienības tiesību aktu prioritāti netiks iekļauts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību (LESD), bet SVK pieņems šādu deklarāciju (Nr. 27), kurai būs 
pievienots Padomes Juridiskā dienesta atzinums:  

„Konference atgādina, ka saskaņā ar ES Tiesas pastāvīgu judikatūru līgumiem un tiesību 
aktiem, ko Eiropas Savienība pieņēmusi, pamatojoties uz Līgumiem, ir prioritāte pār dalībvalstu 
tiesību aktiem atbilstoši minētajā judikatūrā noteiktajiem nosacījumiem.  
 

Padome Juridiskā dienesta atzinums 
2007. gada 22. jūnijā 

No Tiesas judikatūras izriet, ka Kopienas tiesību aktu prioritāte ir viens no minēto tiesību aktu 
pamatprincipiem. Tiesa ir noteikusi, ka šis princips ir daļa no Eiropas Kopienas īpašās būtības. 
Laikā, kad tika pieņemts pirmais spriedums saskaņā ar šo pastāvīgo judikatūru (1964. gada 
15. jūlija spriedums, ko pieņēma lietā 6/64, Costa pret ENEL 1), šī prioritāte Līgumā nebija 
minēta. Tā ir arī pašlaik. Tas, ka prioritātes princips netiks iekļauts jaunajā līgumā, nekādā 
veidā neietekmēs ne šī principa pastāvēšanu, ne Tiesas spēkā esošo judikatūru.” 
Pamattiesību harta. Lai gan līgumā netiks iekļauts viss hartas teksts, Pamattiesību harta būs 
saistoša visā Eiropas Savienībā, izņemot Apvienoto Karalisti un Poliju. Tai turklāt būs 
pievienota Polijas vienpusēja deklarācija (Nr. 51): 

„Pamattiesību harta nekādā veidā neskar dalībvalstu tiesības pieņemt tiesību aktus sabiedrības 
morāles, ģimenes tiesību, kā arī cilvēka cieņas un personas fiziskās un morālās neaizskaramības 
ievērošanas jomā.” 
Pēc abu minēto valstu pieprasījuma Protokolā Nr. 7 ir precizēts, ka: 

  Pamattiesību harta nepaplašina ES Tiesas vai jebkuras Polijas vai Apvienotās 
Karalistes tiesas pilnvaras lemt par to, ka Polijas vai Apvienotās Karalistes tiesību akti 
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vai prakse nav saderīgi ar Pamattiesību hartā paredzētajām tiesībām, brīvībām un 
pamatprincipiem; 

  neviens Pamattiesību hartas noteikums nevar radīt pamatotas tiesības, kas varētu būt 
piemērojamas Polijā vai Apvienotajā Karalistē, izņemot tiktāl, ciktāl Polija vai 
Apvienotā Karaliste ir šādas tiesības paredzējušas savos tiesību aktos;  

  
 gadījumos, kad kādā Pamattiesību hartas noteikumā ir atsauce uz valstu praksi un 

tiesību aktiem, tā uz Poliju vai Apvienoto Karalisti attiecas tikai tiktāl, ciktāl tajā 
ietvertās tiesības un principi ir atzīti Polijas vai Apvienotās Karalistes tiesību aktos vai 
praksē. 

 
Juridiskie eksperti, kas gatavo projekta galīgo variantu, beidzot ir panākuši vienprātību. 
Tādējādi viss Pamattiesību hartas teksts tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī, un līgumā būs 
atsauce uz šo publikāciju. Pirms līguma parakstīšanas Pamattiesību hartu arī svinīgi proklamēs 
trīs iestāžu (Padome, Komisija, Eiropas Parlaments) priekšsēdētāji. Apvienotās Karalistes un 
Polijas atrunas attiecībā uz Pamattiesību hartas piemērošanu minēto valstu teritorijā tiks 
iekļautas protokolos. 
 
Noteikumi par iestādēm. Institucionālās izmaiņas, par kurām tika panākta vienošanās 
2004. gada SVK, daļēji tiks iekļautas Līgumā par ES un daļēji Līgumā par ES darbību.  
 
Līguma par ES jaunajā III sadaļā būs sniegts pārskats par institucionālo sistēmu un būs iekļautas 
izmaiņas, kas veiktas pašreizējai sistēmai vai pantiem par Eiropas Savienības iestādēm — par 
Eiropas Parlamentu (jauns sastāvs), Eiropadomi (pārveide par vienu institūciju, tostarp 
balsošanas kārtība un priekšsēdētāja amata izveide), Padomi (dubultā vairākuma balsošanas 
sistēmas ieviešana un izmaiņas, kas veiktas pusgada prezidentūras sistēmai, paredzot iespēju to 
izmainīt), Eiropas Komisiju (jauns sastāvs un tās priekšsēdētāja lomas pastiprināšana), Eiropas 
Savienības ārlietu ministru (jauna amata izveide, kurš sauksies par Eiropas Savienības ārlietu un 
drošības politikas augstais pārstāvis) un par ES tiesu. 
 
Koplēmuma procedūras paplašināšana. Koplēmuma procedūras plašāka izmantošana (jomu 
skaits pieaugs no 37 līdz 86) nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes vienlīdzību attiecībā 
uz Kopienas tiesību aktu lielāko daļu. Šī procedūra cita starpā attieksies uz tādām svarīgām 
jomām kā brīvība, drošība un tiesiskums. Parlamentam tiks piešķirtas arī jaunas svarīgas 
pilnvaras attiecībā uz budžetu un starptautiskajiem nolīgumiem.  
Kvalificētā vairākuma balsojuma paplašināšana. Kvalificētais vairākums būs jāizmanto vēl 
51 jomā, tostarp tiesu un policijas iestāžu sadarbības, izglītības un politekonomijas jomā. 
Vienprātība būs nepieciešama ārpolitikas, sociālās drošības, fiskālajā un kultūras jomā. 
Apvienotā Karaliste panāca atrunu attiecībā uz tiesu un policijas iestāžu sadarbību. 
 
Dubultais vairākums. Galu galā panāktais risinājums paredz vairākus posmus pirms dubultā 
vairākuma (55 % dalībvalstu, kas pārstāv vismaz 65 % ES pilsoņu) piemērošanas 2017. gadā:  

  Nicas Līguma noteikumu saglabāšana (balsu svērumi) līdz 2014. gada 31. oktobrim; 

  tam sekojošs pārejas laiks no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam, kurā 
piemēros dubulto vairākumu, ja vien kāda dalībvalsts nepieprasīs Nicas Līguma 
noteikumu piemērošanu.  

Turklāt līdz 2017. gada 31. martam dalībvalstis varēs atsaukties uz „Joanīnas kompromisu”. Šis 
1994. gadā pieņemtais kompromiss ļauj prezidentūrai pieprasīt konkrēta teksta atkārtotu 
izskatīšanu, ja noteikts skaits dalībvalstu vēlas pret to iebilst un ja to skaits ir tuvs bloķēšanas 
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minoritātei, taču to nesasniedz. Sākot no 2017. gada 1. aprīļa dubultā vairākuma piemērošana 
kopā ar iespēju atsaukties uz „Joanīnas kompromisu” būs vieglāka nekā pārejas laikā. 
 
Pastāvīgā prezidentūra. Tiks iecelts Eiropadomes priekšsēdētājs, kas būs Eiropas Savienības 
priekšsēdētājs ar mandātu uz divarpus gadiem, kuru varēs pagarināt vienu reizi. Šī jaunā 
institūcija nomainīs rotējošās prezidentūras sistēmu. Priekšsēdētāja amatu nebūs iespējams 
apvienot ar jebkādu citu amatu atsevišķas valsts līmenī. 
 
ES ārlietu un drošības politikas augstais pārstāvis. Pēc vairāku valstu (Apvienotā Karaliste, 
Nīderlande, Čehijas Republika) pieprasījuma nosaukums „ministrs” tika atcelts. Nākotnē 
paredzamais „augstais pārstāvis” veiks funkcijas, ko līdz šim veic kopējās ārējās un drošības 
politikas (KĀDP) augstais pārstāvis un ES Ārlietu komisārs. Viņš būs Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks un vadīs Vispārējo lietu padomes sanāksmes. 
 
Ciešāka sadarbība, ārējā rīcība, KĀDP. Noteikumi par „ciešāku sadarbību” ir pilnveidoti, un 
tos varēs īstenot deviņas dalībvalstis pat tad, kad to skaits pārsniegs 27. Jaunu dalībnieku 
uzņemšanai izmantos Kopienas procedūras, izņemot tad, ja ciešāka sadarbība attiecas uz 
aizsardzības jomu.   
 
Turklāt SVK pieņems šādu deklarāciju (Nr. 30): „Konference uzsver, ka Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumi, kas attiecas kopējo ārējo un drošības politiku, tostarp uz ES ārlietu un 
drošības politikas augstā pārstāvja amata izveidi un ārējās rīcības dienesta izveidi, neskar ne 
dalībvalstu pašreizējo kompetenci attiecībā uz savas ārpolitikas izstrādi un īstenošanu, ne to 
pārstāvību trešās valstīs un starptautiskajās organizācijās.  
 
Konference arī norāda, ka noteikumi, kas regulē kopējo politiku drošības un aizsardzības jomā, 
neskar dalībvalstu drošības un aizsardzības politikas īpašo raksturu. Tā uzsver, ka ES un 
dalībvalstīm paliek saistoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu noteikumi un jo īpaši 
atbildība, kas pirmkārt gulstas uz Drošības padomi un tās dalībvalstīm attiecībā uz 
starptautiskā miera un drošības saglabāšanu”.  
 
Tiks arī skaidri noteikts, ka uz KĀDP attiecas īpaši noteikumi un procedūras. Tiks paredzēts arī 
atbilstošs juridiskais pamats personas datu aizsardzībai KĀDP jomā attiecībā uz to, kā 
dalībvalstis šos datus var izmantot, veicot darbības, kas saistītas ar KĀDP vai KDAP, kā arī 
attiecībā uz šo datu apriti. 
 
Tiesu iestāžu sadarbība. Nodaļā par tiesu iestāžu sadarbību civillietās pants attiecībā uz šo 
sadarbību tiks grozīts, lai valstu parlamentiem paredzētu noteiktu lomu saistībā ar „pārejas 
klauzulu” ģimenes tiesību jomā. 
 
Nodaļās par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un par policijas iestāžu sadarbību pantos par 
tiesu nolēmumu savstarpējo atzīšanu, minimālajiem noteikumiem par kriminālnoziegumu un 
sodu noteikšanu, Eiropas Prokuratūru un policijas iestāžu sadarbību tiks iekļauts jauns 
mehānisms, kas dažām dalībvalstīm ļaus konkrētā lietā iet tālāk, vienlaikus pārējām dalībvalstīm 
atļaujot nepiedalīties.  
 
Turklāt tiks paplašināta Protokola par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju (1997) darbības 
joma, lai attiecībā uz Apvienoto Karalisti ar tādu pašu formulējumu iekļautu nodaļas par tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās un par policijas iestāžu sadarbību.  
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Kompetences nošķiršana. SVK pieņems deklarāciju (Nr. 28) par kompetences nošķiršanu, 
kura paredzēs, ka „...jebkāda kompetence, kas ar Līgumiem nav piešķirta Eiropas Savienībai, 
pieder dalībvalstīm. Gadījumos, kad Līgumi kādā konkrētā jomā Eiropas Savienībai piešķir 
kopīgu kompetenci ar dalībvalstīm, dalībvalstis savu kompetenci īsteno tiktāl, ciktāl Eiropas 
Savienība nav īstenojusi savu kompetenci vai ir nolēmusi izbeigt to īstenot. Pēdējais gadījums 
var būt tad, kad Eiropas Savienības kompetentās iestādes nolemj atcelt kādu tiesību aktu, jo 
īpaši tāpēc, lai labāk nodrošinātu subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pastāvīgu 
ievērošanu”.  
 
Turklāt tiks pievienots protokols (Nr. 8) par kopīgu kompetenci. Tajā būs teikts, ka „tad, kad 
Eiropas Savienība kādā konkrētā jomā īsteno rīcību, tās kompetence attiecas tikai uz tiem 
aspektiem, kurus reglamentē attiecīgajā gadījumā piemērojamais Eiropas Savienības tiesību 
akts, un tāpēc neattiecas uz visu attiecīgo jomu”. 
 
Valstu parlamentu kontrole pār subsidiaritātes principa ievērošanu. Valstu parlamentu 
rīcībā būs agrīnās brīdināšanas mehānisms (kas ir pastiprināts, salīdzinot ar Konstitucionālo 
līgumu), ar ko tie varēs apstrīdēt tos Eiropas tiesību aktu projektus, kuri pēc to domām 
neatbildīs subsidiaritātes principam. Termiņš motivēta atzinuma iesniegšanai par šo jautājumu 
tādējādi tiks palielināts no sešām līdz astoņām nedēļām. Komisijai būs jāpārskata visi projekti, 
kurus apstrīdējis valstu parlamentu vienkāršs vairākums. Tā varēs atsaukt, saglabāt vai grozīt 
savu priekšlikumu. Ja tā izvēlēsies saglabāt apstrīdēto nostāju, tai būs savs lēmums jāpamato ar 
motivētu atzinumu. Šis motivētais atzinums, kā arī valstu parlamentu motivētie atzinumi būs 
jānosūta Eiropas Savienības likumdevējam, lai tos varētu ņemt vērā normatīvajā procedūrā.  
 
Tas izraisīs īpašas procedūras piemērošanu. Pirms pirmā lasījuma pabeigšanas saskaņā ar 
parasto normatīvo procedūru likumdevējs (Eiropas Parlaments) pārbauda, vai attiecīgais 
normatīvais priekšlikums ir saderīgs ar subsidiaritātes principu, jo īpaši ņemot vērā iemeslus, uz 
kuriem kopīgi norādījis valstu parlamentu vairākums, kā arī Komisijas motivēto atzinumu. Ja ar 
Padomes locekļu 55 % vairākumu vai Eiropas Parlamentā pausto balsu vairākumu likumdevējs 
uzskata, ka priekšlikums nav saderīgs ar subsidiaritātes principu, attiecīgo normatīvo 
priekšlikumu pārtrauc izskatīt. 
 
Elastīguma klauzula. Pantā, kas attiecas uz šo klauzulu, tiks iekļauts punkts, kurš paredz, ka 
tas nevar būt par pamatu tādu mērķu sasniegšanai, kuri ir saistīti ar KĀDP.  
 
SVK pieņems arī šādu deklarāciju (Nr. 37): „Konference uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru pants, kas ir tādas institucionālās kārtības sastāvdaļa, 
kuras pamatā ir kompetences piešķiršana, nevar būt par pamatu Eiropas Savienības 
kompetences jomu paplašināšanai ārpus vispārējai sistēmai, kas izriet no visu Līgumu 
noteikumu kopuma un jo īpaši no tiem noteikumiem, kuri nosaka Eiropas Savienības uzdevumus 
un rīcību. Šis pants jebkurā gadījumā nevar būt par pamatu tādu noteikumu pieņemšanai, kas ar 
savām sekām izraisītu tādus Līgumu grozījumus, uz kuriem neattiektos procedūra, ko tie šajā 
sakarībā paredz.” 
 
Vispārējas nozīmes pakalpojumi. Protokolā Nr. 9, kas attiecas uz šo jautājumu:  

  ir atzīts princips, kas paredz ekonomiskās nozīmes pakalpojumu vispārēju pieejamību, 
kā arī to svarīgo nozīmi un valstu, reģionu un vietējo iestāžu „lielo rīcības brīvību” šajā 
jomā; 

  ir precizēts, ka Eiropas līgumi „nekādā veidā neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā 
uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas nav ekonomiskās nozīmes pakalpojumi”. Šis 
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precizējums izskaidro vienu no problēmām, kas tiek uzskatīta par svarīgu Eiropas 
sabiedrības modelim. 

 
Energodrošība. Pantā, kas attiecas uz gadījumiem, kad rodas nopietnas grūtības attiecībā uz 
apgādi ar noteiktiem produktiem, tiks iekļauta atsauce uz solidaritātes garu, kas valda starp 
dalībvalstīm, un uz īpašiem enerģētikas gadījumiem.  
 
Tiks iekļauts arī jauns punkts attiecībā uz enerģētikas tīklu savstarpējas savienojamības 
veicināšanu. 
 
Klimata pārmaiņas. Tiks iekļauta jauna norāde par īpašu nepieciešamību ar pasākumiem, ko 
īsteno starptautiskā mērogā, cīnīties pret klimata pārmaiņām. 
 
Noslēguma noteikumi. Eiropas Savienībai būs tiesībsubjektība, bet SVK šajā sakarībā pieņems 
šādu deklarāciju (Nr. 32): „Konference apstiprina, ka tas, ka Eiropas Savienībai ir 
tiesībsubjektība, Eiropas Savienībai nekādā gadījumā nedod tiesības pieņemt tiesību aktus vai 
rīkoties ārpus kompetences, ko dalībvalstis tai piešķīrušas Līgumos”. 
 
Tiks iekļauti panti par dalībvalsts brīvprātīgu izstāšanos un par pārskatīšanas procedūru.  
 
Pantā, kas attiecas uz pievienošanās kritērijiem un uz pievienošanās procedūru, atsauce uz 
principiem tiks aizstāta ar atsauci uz Eiropas Savienības vērtībām, un tas tiks papildināts ar 
saistībām veicināt šīs vērtības, ar pienākumu informēt Eiropas Parlamentu un dalībvalstu 
parlamentus par pievienošanās lūgumu, kā arī ar atsauci uz to, ka par pievienošanās kritēriju 
ņemšanu vērā ir jāvienojas Eiropadomei. 
 
 
2. Reformu līguma ietekme uz strukturālo un kohēzijas 
politiku 
 
Reformu līguma stāšanās spēkā būs vissatraucošākais notikums pēc Romas Līguma 
parakstīšanas. Jaunais līgums paredz daudzus jauninājumus, kuriem būs nenoliedzama ietekme 
uz Eiropas Parlamenta darbību kopībā un jo īpaši uz tā parlamentāro komiteju darbību. Dažiem 
no šiem jauninājumiem būs horizontālas sekas, bet citiem drīzāk būs nozaru mēroga sekas. 
 
Ir jāatzīst, ka dažu normatīvo procedūru izmaiņu tiešās sekas būs Eiropas Parlamenta 
normatīvās darbības pieaugums. Tā, piemēram, Reformu līgums paredz, ka koplēmuma 
procedūra būs parastā normatīvā procedūra. Tās nekādā gadījumā nav tikai terminoloģijas 
izmaiņas, bet šādā veidā izpaužas šīs procedūras izmantošanas bezprecedenta paplašināšana, un 
tā turpmāk attieksies uz normatīvo aktu lielāko daļu. Juridiskie pamati, uz kuriem attieksies 
koplēmuma procedūra, tādējādi pieaugs no 37 līdz 86. 
 
Kvalificētā vairākuma un koplēmuma procedūras paplašināšana, jaunu konkrētu juridisko 
pamatu ieviešana vairākās nozarēs un deleģētu tiesību aktu izveide ir arī aspekti, kas paredzēti, 
lai palielinātu to parlamentāro komiteju darbību, kuras nodarbojas ar strukturālo un kohēzijas 
politiku6.  

                                                 
6  Runa ir par šādām komitejām: Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, Kultūras un izglītības komiteja, 
Reģionālās attīstības komiteja, Zivsaimniecības komiteja, Transporta un tūrisma komiteja. Attiecībā uz šīm 
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Lai gan lielāka daļa komentētāju ciešāku sadarbību (iespēju vismaz 9 dalībvalstīm iet tālāk 
svarīgākajās politikas jomās) saista ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību un aizsardzības 
politiku, nav neiespējami, ka dažas dalībvalstis izvēlas šo iespēju izmantot noteiktās strukturālās 
un kohēzijas politikas jomā. 
 
Cita starpā jaunais līgums paredz tā saucamos „pārejas” noteikumus, kas ļauj paplašināt 
kvalificētā vairākuma balsojuma un parastās normatīvās procedūras piemērošanas jomu. Tā, 
piemēram, normatīvās procedūras jomā īpašās normatīvās procedūras turpmāk būs iespējams 
aizstāt ar parasto normatīvo procedūru, neizmantojot SVK mehānismu, kurai nepieciešama visu 
valstu ratifikācija.  
 
Vispārējais pārejas noteikums paredz, ka Eiropadome var ar vienprātīgu lēmumu pēc Eiropas 
Parlamenta apstiprinājuma atļaut izmantot parasto normatīvo procedūru jebkādam pastāvošajam 
juridiskajam pamatam ar nosacījumu, ka neviens valsts parlaments sešu mēnešu laikā nepaziņo 
par iebildumiem. 
 
Ir paredzēti arī īpaši pārejas noteikumi, kas jau šodien pastāv sociālās politikas, vides un 
ģimenes tiesību jomā. Šajos gadījumos Padomei pēc tam, kad tā būs apspriedusies ar 
Parlamentu, būs jāpieņem vienprātīgs lēmums. Tādējādi valstu parlamenti šo pārejas noteikumu 
izmantošanā netiks iesaistīti.  
 
Šīs pārejas klauzulas ir viens no vissvarīgākajiem līguma jauninājumiem. Tās paver ceļu ne vien 
kvalificētā vairākuma balsojuma paplašināšanai, bet arī Eiropas Parlamenta nozīmes 
palielināšanai jomās, kurās tas vēl nevar darboties vienlīdzīgi ar Padomi. 
 
2.1.  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 
Eiropas Parlamenta pilnvaru paplašināšana visas komitejas, kuras nodarbojas ar strukturālo un 
kohēzijas politiku, neskars vienādā mērā. Lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā (kā būs 
redzams vēlāk) līdz ar koplēmuma procedūras ieviešanu, kas turpmāk sauksies parastā 
normatīvā procedūra, notiks visievērojamākās izmaiņas attiecībā uz procedūru. 
 
Ja Reformu līgums stāsies spēkā, tad visiem galvenajiem lēmumiem kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) jomā būs nepieciešams koplēmums ar Eiropas Parlamentu (LESD7, 37. pants 
2.a punkts). Tomēr šim optimismam pretī jāliek tas, ka Parlaments vienlaikus zaudēs 
konsultatīvās pilnvaras, kas tam līdz šim piemitušas, attiecībā uz Eiropas regulām un lēmumiem 
par tādiem vienlīdz svarīgiem KLP jautājumiem kā cenu noteikšana, atbalsts un piedāvājuma 
kontroles pasākumi (LESD, 37. panta 2.a punkts):  
„Padome pēc Komisijas priekšlikuma veic pasākumus attiecībā uz cenu noteikšanu, maksājumiem, 
atbalstu un kvantitatīvajiem ierobežojumiem ...” 
 

                                                                                                                                                            
komitejām tiks ieviesti 4 juridiskie pamati parastajai normatīvajai procedūrai: 1 lauksaimniecībai, 1 reģionālajai 
politikai, 1 zivsaimniecībai un 1 transportam. 
 
7  Jaunais Reformu līgums grozīs abus pašreizējos līgumus: pašreizējo Līgumu par Eiropas Savienību (LES), kas 
saglabās savu nosaukumu, un „Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”, kas kļūs par „Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību” (LESD). 
 

PE 397.235 9



Reformu līgums un tā ietekme uz strukturālo un kohēzijas politiku 

Otrās lielās izmaiņas, kas notiks lauksaimniecības jomā, būs tādas, ka lauksaimniecība vairs 
nebūs ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetencē, bet būs kopīgā kompetencē ar dalībvalstīm 
(LESD, 4. panta 2.d punkta), un tas lauksaimniecības jomā nodrošinās lielāku subsidiaritātes 
principa ievērošanu. Šī iemesla dēļ KLP tiks pārstrukturēta atbilstošākā institucionālās 
arhitektūras vietā. 
 
Attiecībā uz budžeta noteikumiem ar Reformu līgumu tiks īstenota jau sen gaidīta līdzekļu 
reforma: tiks likvidēta obligāto un neobligāto izdevumu nošķiršana. Šai formālajai 
diferenciācijai, kas izriet no spēkā esošajiem Līgumiem, bija tieša ietekme uz KLP, un tā 
praktiski sakrita ar abiem pastāvošajiem pīlāriem (tirgu politika, no vienas puses, un lauku 
attīstības politika, no otras puses). Šo izmaiņu svarīgums vēl ir jāizvērtē nākamajās sarunās par 
gada budžetiem. 
 
Savukārt var pamatoti nožēlot, ka KLP mērķi, kas tika noteikti pirms pusgadsimta, ir tādā pašā 
veidā pārņemti 33. panta 1. punktā (LESD): 

a)  celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un panākot 
lauksaimniecības ražošanas racionālu attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši 
darbaspēka, optimālu izmantojumu; 

b)   šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot 
lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus; 

c) stabilizēt tirgus; 

d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū; 

e) panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām.  
 
Šī novecojusī definīcija acīmredzami neietver lielāko daļu jaunās KLP elementu, piemēram: 
ienākumu stabilitātes mērķa prioritāti pār visiem citiem mērķiem, lauku attīstības svarīgumu, 
mehānismus un principus, kas jau ir spēkā tirgu politikā (atbalsta vispārēja nodalīšana, 
ekoloģiskie nosacījumi, pielāgošanās, finanšu disciplīna, pārvaldības elastīgums), 
lauksaimniecības daudzfunkcionālā rakstura atzīšanu, sabiedrības jaunās prasības attiecībā uz 
lauksaimniecību (patērētāju aizsardzība, vides aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, dzīvnieku 
labturības aizsardzība), nepieciešamību nodrošināt LKP saderību ar daudzpusīgumu (PTO) un 
preferenciālajiem nolīgumiem (Mercosur, ĀKK, Euromed). 
 
Ir skaidrs, ka par šo jautājumu joprojām ir nepieciešamas padziļinātas pārdomas, lai noteiktu 
jaunos mērķus, kas labāk atbilstu bezprecedenta attīstībai, ko lauksaimniecība ir piedzīvojusi šo 
pēdējo 50 gadu laikā. Bez šaubām, viens no galvenajiem iemesliem, kura dēļ pietrūka vēlmes 
grozīt nodaļu par lauksaimniecību, bija Padomē un citu iestāžu atšķirīgie viedokļi par jaunās 
KLP koncepciju. Atliek cerēt, ka šīs sen gaidītās izmaiņas tiks veiktas kādā no nākamajām 
pārskatīšanas reizēm. 
 
2.2.  Kultūras un izglītības komiteja 
 
Kultūras politikas juridiskā bāze tika izveidota samērā vēlu ar Māstrihtas līgumu, bet Reformu 
līgums kultūras nozarei dos jaunu stimulu un paplašinās Kopienas rīcību, tajā iekļaujot kultūras 
aspektu.   
 
Tā ir minēta Līguma preambulā, kur norādīts, ka kultūras politikas pamatā ir „Eiropas kultūras, 
reliģijas un humānais mantojums”. 
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Līguma 3. panta 3. punktā starp Eiropas Savienības mērķiem ir minēta „tās kultūras un 
valodiskās dažādības bagātības” ievērošana un „Eiropas kultūras mantojuma attīstības 
aizsardzība”.  
 
Kultūra pieder pie jomām, kurās Eiropas Savienībai ir kompetence veikt pasākumus, lai 
atbalstītu, koordinētu un papildinātu dalībvalstu pasākumus, bet šī kompetence nevar aizstāt 
dalībvalstu kompetenci šajās jomās (LESD, 6.e punkts). Protams, runa ir nevis par saskaņošanas 
politiku, kas būtu pretrunā kultūras dažādības mērķiem Eiropas Savienībā, bet gan par Kopienas 
mēroga kultūras sadarbības attīstības paplašināšanu (LESD, 151. panta 2. punkts).  
 
„Kopienas rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstīt un 
papildināt to rīcību šādās jomās:  

a)  zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi uzlabošana un popularizēšana; 

b)  Eiropas nozīmes kultūras mantojumu glabāšana un sargāšana; 
c)  nekomerciāli kultūras sakari; 

d)  jaunrade mākslā un literatūrā, arī audiovizuālā jomā.”  
 
Šis pēdējais mērķis tika sasniegts, kultūru ņemot vērā citās Eiropas Savienības politikās, un 
tādējādi tika vairāk uzsvērta tās nozīme. 
 
Tomēr svarīgs līguma jauninājums ir tas, ka sports ir nepārprotami iekļauts starp jomām, kurās 
Eiropas Savienība var īstenot atbalsta, koordinācijas un papildināšanas pasākumus (LESD, 
6.e pants).  Pašlaik uz sportu attiecas dažādi atšķirīgi EK līguma panti un nodaļas, lai gan tas 
tajos var arī nebūt minēts. Tas ir, piemēram, 39.-55. pants (Personu, pakalpojumu un kapitāla 
brīva aprite ), 81.-89. pants (Konkurences politika), 149.-150. (Izglītība, arodmācības un 
jaunatne), 151. pants (Kultūra) un 152. pants (Veselības aizsardzība).  
 
Lai gan šie panti paliks spēkā arī turpmāk, Reformu līgums paredz vairākas būtiskas izmaiņas. 
Turpmāk vārds „sports” būs iekļauts nodaļas virsrakstā. Tādējādi uz sportu, kam būs šāds jauns 
juridiskais pamats, attieksies parastā normatīvā procedūra. Cita starpā EK līguma 149. pants tiks 
grozīts šādi: 
 
  panta 1. punktā tiks iekļauta šāda daļa: 

„Eiropas Savienība veicina Eiropas sporta interešu attīstību, ņemot vērā to īpašās 
iezīmes, to struktūras, kuru pamatā ir brīvprātības princips, kā arī to sociālo un 
izglītības funkciju.” 

 
   panta 2. punktā piektā ievilkuma beigās tiek pievienoti šādi vārdi „... un veicināt 

jaunatnes līdzdalību Eiropas demokrātijas dzīvē”; 
 
 kā pēdējais ievilkums tiek pievienots šāds teksts: 

„- attīstīt Eiropas sporta dimensiju, veicinot līdzdalību sporta sacensībās un to 
atvērtību, un sadarbību starp organizācijām, kas ir atbildīgas par sportu, kā arī 
aizsargājot sportistu, jo īpaši visjaunāko sportistu, fizisko un morālo 
neaizskaramību.” 

 
Tas, kā šie panti, kas attiecas uz sporta sociālo un izglītības funkciju, kā arī uz dažiem 
profesionālā sporta aspektiem, ir formulēti, ļauj cerēt, ka ES kompetence šajās jomās tiks 
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atbilstoši līdzsvarota, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Tāpat arī grozītais 149. panta 3. punkts 
pasākumiem, ko Eiropas Savienība var veikt sporta jomā, piešķir starptautiski dimensiju, 
vienlaikus veicinot sadarbību un iniciatīvas ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām. 
 
Vēl viens svarīgs grozījums: Līgums nosaka, ka kultūras jomā vienprātīgu balsojumu aizstāj ar 
balsojumu ar kvalificētu vairākumu (151. panta 5. punkts). Šīs normatīvās procedūras izmaiņas 
samazinās ilgumu sarunām par konkrētām kultūras programmām un tādējādi ļaus tajās iekļaut 
īstas prioritātes. Ja Reformu līgumu ratificēs, Eiropas Parlamenta pilnvaras tādējādi tiks 
ievērojami pastiprinātas. 
 
Līgums arī palielinās EP kontroli pār ES tirdzniecības politiku, kuras līdz šim nebija. Šīm 
izmaiņām būs noteikta ietekme uz Kultūras un izglītības komiteju, ciktāl tirdzniecība ir saistīta 
ar kultūras un audiovizuālo pakalpojumu tirdzniecību (LESD, 188.C pants). 
 
Tomēr jāpauž nožēla par to, ka jaunajā līgumā netiks pilnībā iekļauta Pamattiesību harta. Taču 
tā būs saistoša (I-6. panta 1. punkts) visā ES, izņemot Polijā un Apvienotajā Karalistē. Tam būs 
zināma ietekme uz dažām jomām, kas ir Kultūras un izglītības komitejas kompetencē, proti: 
izglītība un arodmācības (Pamattiesību hartas 14. un 15. pants), saziņas politika (11., 41., 42. un 
44. pants) un daudzvalodība (21. un 22. pants). 
 
Pantos, kas attiecas uz izglītību, arodmācībām un jaunatni (149. un 150. pants) nav veiktas 
nekādas izmaiņas. 
 
2.3.  Reģionālās attīstības komiteja 
 
Reformu līgums paredz vairākas svarīgas izmaiņas, kam šī līguma ratifikācijas gadījumā būs 
ievērojama ietekme uz Reģionālās attīstības komitejas darbu. Tas tādējādi atbilst tam, ko 
Eiropas Parlaments jau sen ir vēlējies.  
 
Ir skaidrs, ka šīs izmaiņas, kas ir cieši saistītas ar Eiropas Savienības kompetences labāku 
definīciju, ir ievērojams progress, jo turpmāk būs vieglāk noteikt vispiemērotāko atbildības 
līmeni. 
 
Pirmās lielākās izmaiņas ir saistītas ar jēdziena „teritoriālā kohēzija” ieviešanu un tās atzīšana 
par vienu no mērķiem (I-3. panta 3. punkts). Teritoriālā kohēzija ir minēta arī kā viena no 
kompetencēm, kas Eiropas Savienībai ir kopīga ar dalībvalstīm (LESD, I-4.c pants).  
 
Pēc Eiropas Parlamenta vairākkārtējiem lūgumiem Līguma par Eiropas Savienības darbību 
jaunā XVII sadaļas temats būs „Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija”. Līguma 
158. pantā, kas definē kohēzijas politiku, tiks iekļauta jauna daļa. Tā sniedz precīzāku un 
izsmeļošāku to reģionu definīciju, uz kuriem šī politika attiecas: 
 
„Starp attiecīgajiem reģioniem īpaša uzmanība tiek veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kur notiek 
rūpnieciska pāreja, un reģioniem, kas cieš no smagām un pastāvīgām dabiskām vai 
demogrāfiskām grūtībām, kā, piemēram, vistālākie ziemeļu reģioni ar ļoti mazu iedzīvotāju 
blīvumu un salu, pārrobežu un kalnu reģioni.” 
 
Turklāt SVK deklarācijā Nr. 17 tiek precizēts, ka: „... termini „salu reģioni”, kas lietoti 
158. pantā, var apzīmēt arī veselas salu valstis, ja vien ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi.” 
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Citas lielas izmaiņas attiecas uz normatīvo procedūru, ko izmanto balsojumos saskaņā ar 
Vispārējo reglamentu, kuru piemēro struktūrfondiem. Atzinuma procedūra tādējādi tiek aizstāta 
ar parasto normatīvo procedūru (LESD, 161. pants), kas Eiropas Parlamentam piešķir sen 
gaidītās pilnvaras, kuras tam nodrošina vienlīdzību ar Padomi. 
 
Lai gan Pamattiesību harta nav pārņemta Līgumā, tās preambulā ir atzīta dalībvalstu nacionālā 
identitāte un tās valsts iestāžu organizācija valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 
 
Turklāt Reformu līgums (I-5. panta 3. punkts) paplašina subsidiaritātes principa piemērošanu, 
nosakot, ka tas attiecas ne vien uz attiecībām starp Eiropas iestādēm un dalībvalstīm, bet arī uz 
vietējām un reģionālajām iestādēm: 
 
„... Eiropas Savienība rīkojas vienīgi tad, ja dalībvalstis ne centrālā līmenī, ne reģionālā un 
vietējā līmenī nespēj pilnībā sasniegt paredzētās darbības mērķus un ja paredzētās darbības 
apjoma vai rezultātu dēļ tos var vieglāk sasniegt Eiropas Savienība.”  
 
Līguma I-8.A panta 3. punkts arī nosaka, ka lēmumi ir jāpieņem „pēc iespējas atklāti un pēc 
iespējas tuvāk pilsoņiem”. 
 
Attiecībā uz prasībām Tiesā par subsidiaritātes principa pārkāpšanu Protokola 8. pants paredz, 
ka „arī Reģionu komiteja var celt prasības pret tiem Eiropas normatīvajiem aktiem, attiecībā uz 
kuriem Līgums par Eiropas Savienības darbību paredz apspriešanos ar minēto komiteju”. Šīm 
jaunajām pilnvarām būtu nākotnē jāveicina ciešāka sadarbība starp Eiropas Parlamentu un 
Reģionu komiteju. 
 
Jauni noteikumi ieviesti arī attiecībā uz valsts reģionālajiem atbalstiem. EK līguma pašreizējais 
87. panta 2. punkta c) apakšpunkts paredz izņēmumu attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts Vācijas 
reģioniem, kurus skārusi Vācijas sadalīšana. LESD šo noteikumu groza, paredzot tā iespējamo 
atcelšanu: 

„Piecus gadus pēc tam, kad būs stājies spēkā Līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma var 
pieņemt lēmumu, ar ko šo punktu atceļ.” 

 
Pēc Eiropas Parlamenta vairākkārtējiem ieteikumiem īpašie noteikumi, ko attiecībā uz 
attālākiem reģioniem paredz 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts, tika pastiprināti, pievienojot 
šādu frāzes daļu (izcelta ar treknrakstu):   

3.  Turpmāk norādīto var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu: 

a) atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems 
vai kur valda liels bezdarbs, kā arī III-424. pantā minēto reģionu attīstību8, ņemot vērā 
to strukturālo, ekonomisko un sociālo situāciju. 

Attiecībā uz ekonomisko un sociālo kohēziju īpaša uzmanība ir veltīta valsts atbalstam „lauku 
apvidiem, apvidiem, kur notiek rūpnieciska pāreja, vistālākajiem ziemeļu reģioniem ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu un salu, pārrobežu un kalnu reģioniem” (LESD, 158. pants). 
 
Turklāt protokolā Nr. 9 ir atzīts princips, kas paredz ekonomiskas nozīmes pakalpojumu 
vispārēju pieejamību, kā arī to svarīgo nozīmi un valstu, reģionu un vietējo iestāžu „lielo rīcības 
brīvību” šajā jomā. 
                                                 
8  Gvadelupa, Francijas Gajāna, Martinika, Azoru salas, Reinjona, Madeira un Kanāriju salas. 
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Gadījumā, ja Reformu līgums netiks ratificēts, tam būs negatīva ietekme uz lēmumu 
pieņemšanas procesu attiecībā uz reģionālo un kohēzijas politiku. 
 
Pirmkārt, Eiropas Parlaments nevarēs izmantot parasto normatīvo procedūru. Parlaments jau ir 
uzsvēris, ka atzinuma procedūra, ko izmantoja Vispārējā reglamenta pieņemšanai, tam neļāva 
pietiekami lielā mērā iesaistīties lēmumu pieņemšanā par strukturālajiem un kohēzijas fondiem, 
jo - pretēji koplēmuma procedūrai - nebija iespējams iesniegt grozījumus ne Komisijas 
priekšlikumam, ne Padomes kopējai nostājai.  
 
Jāpauž nožēla, ka Līgumos pašlaik nav skaidras juridiskās bāzes attiecībā uz teritoriālo kohēziju. 
Ja nebūs saistošas juridiskās bāzes, dalībvalstis savās rīcības programmās varēs neņemt vērā 
kohēzijas politikas teritoriālo dimensiju, kas ir ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķa 
obligāta un neatņemama sastāvdaļa.  
 
2.4.  Zivsaimniecības komiteja 
 
Kā jau minēts iepriekš, Eiropas Parlamenta pilnvaru paplašināšana visas komitejas, kuras 
nodarbojas ar strukturālo un kohēzijas politiku, neskars vienādā mērā. Zivsaimniecības joma – 
tāpat kā lauksaimniecības joma – ir viena no tām, kurā līdz ar parastās normatīvās procedūras 
ieviešanu notiks visievērojamākās izmaiņas attiecībā uz procedūru. 

Zivsaimniecība (izņemot jūras bioloģisko resursu saglabāšanu, kas paliek ES ekskluzīva 
kompetence) ir minēta 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā, kurā ir noteiktas kompetences, kas 
Eiropas Savienībai ir kopīgas ar dalībvalstīm. 
 
Saskaņā ar pastāvošajiem līgumiem zivsaimniecība ir vienīgā Eiropas kopējā politika, kurā 
lēmumu pieņemšanas process ir pilnībā pakļauts apspriešanās procedūrai. LESD grozītais 
37. panta 2.a punkts tāpēc paredz parasto normatīvo procedūru attiecināt arī uz kopējo 
zivsaimniecības politiku (KZP). 
 
Ja jaunais līgums stāsies spēkā, tas beidzot Eiropas Parlamentam dos reālu ietekmi lēmumu 
pieņemšanas procesā attiecībā uz šai nozarei piemērojamām galvenajām pamatnostādnēm. 
 
Svarīgākais jauninājums ir saistīts ar to, ka „Zivsaimniecība” ir iekļauta LESD II sadaļas 
virsrakstā, pat ja tā joprojām pastāv kopā ar „Lauksaimniecību”. Taču šajā nodaļā joprojām nav 
atsevišķu noteikumu par zivsaimniecības un akvakultūras kopējo politiku.  
 
Nav šaubu, ka kopējā zivsaimniecības politika pēdējo divdesmit gadu laikā ir ievērojami 
attīstījusies, tā ka tā pašlaik ir kļuvusi par pilntiesīgu Kopienas nozares politiku ar saviem 
konkrētiem mērķiem.  Tomēr jaunajā līgumā nav definēti ne konkrēti mērķi, ne līdzekļi to 
sasniegšanai. Turklāt daži no mērķiem, kas noteikti LESD 33. panta 1. punktā, un līdzekļi to 
sasniegšanai, kuri minēti 33. panta 2. punktā, attiecas tikai uz kopējo lauksaimniecības politiku, 
lai gan šiem pantiem ir jāattiecas gan uz lauksaimniecību, gan zivsaimniecību (sk. iepriekš 
3.1. punktu). 
 
Tas, ka abām šīm nozarēm ir ļoti atšķirīgs raksturs, padara šo situāciju ļoti neskaidru. Diemžēl 
Reformu līgumā nekas nav teikts par dzīvo ūdens resursu un akvakultūras produktu ilgtermiņa 
apsaimniekošanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru starp 
sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem. Šajā nozarē par šo jautājumu pastāvēja lielas 
cerības, bet tā diemžēl nav sagaidījusi cerēto atbildi. 
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Jāpauž nožēla arī par to, ka jaunajā līgumā kā viens no strukturālajiem fondiem nav konkrēti 
minēts Zivsaimniecības vadības finanšu instruments. 
 
Tomēr Parlaments atzinīgi vērtē to, ka Reformu līgumā ir atzīts subsidiaritātes princips, un 
konstatē, ka zivsaimniecības nozarē reģionālo konsultatīvo padomju izveidi var uzskatīt par 
pasākumu, kas atbilst šim svarīgajam principam un kas ir solis virzienā uz to, lai 
zivsaimniecības vadību atkal atgrieztu vietējā lēmumu pieņemšanas līmenī (I-5. panta 
3. punkts). 

"... Eiropas Savienība rīkojas vienīgi tad, ja dalībvalstis ne centrālā līmenī, ne reģionālā un 
vietējā līmenī nespēj pilnībā sasniegt paredzētās darbības mērķus ...” 

Eiropas Parlaments ir uzstājīgi prasījis, lai jebkādu starptautisku nolīgumu pieņemšanai 
zivsaimniecības jomā būtu nepieciešams tā apstiprinājums (atzinums). Ar jauno 188.N pantu 
(LESD), kas aizstāj 300. pantu (EK līgums), šī prasība ir ņemta vērā, un šis pants ar laiku varētu 
palielināt Eiropas Parlamenta nozīmi šādu nolīgumu slēgšanā. 
 
2.5.  Transporta un tūrisma komiteja 
 
Transporta politika Kopienas kompetencē tika iekļauta jau sen, un šajā ziņā izmaiņas, ko ievieš 
Reformu līgums, nav lielas. 
 
Transporta politika ir minēta LESD 4. panta 2. punktā, kur ir noteiktas kompetences, kas 
Eiropas Savienībai ir kopīgas ar dalībvalstīm, konkrētāk, g) (transporta nozares) un h) (Eiropas 
tīkli) apakšpunktā. 
EK līguma 78. pantā, kur ir minētas grūtības, ar ko Vācija saskaras tās sadalīšanas dēļ, ir ieviests 
neliels grozījums: 

„Piecus gadus pēc tam, kad būs stājies spēkā Līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma var 
pieņemt lēmumu, ar ko šo pantu atceļ.” 
 
LESD līguma jaunais 80. panta 2. punkts oficiāli atzīst koplēmuma praksi, ko de facto jau 
izmanto jūras transporta un gaisa transporta jomā: 

„Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot lēmumu saskaņā ar parasto normatīvo procedūru, 
var pieņemt atbilstošu noteikumus attiecībā uz jūras un gaisa transportu. Tie pieņem lēmumu 
pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.” 
 
Savukārt tūrisma jomā būs vairāki jauni svarīgi noteikumi. 

Tūrisms ir minēts LESD 6. panta 2. punktā, kurā ir teikts, ka Eiropas Savienībai ir kompetence 
veikt Eiropas nozīmes pasākumus, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu rīcību.  

Reformu līgums turklāt nodrošinās arī skaidru juridisko pamatu tam, lai Eiropas Parlaments 
varētu paredzēt atbalsta pasākumus, kuri ļautu pastiprināt tūrisma nozares identitāti. LESD 
jaunā XXI nodaļa turpmāk būs īpaši veltīta tūrismam. Tās 176.B pants paredz, ka: 

 „Eiropas Savienība papildina dalībvalstu rīcību tūrisma jomā, jo īpaši veicinot Eiropas 
Savienības uzņēmumu konkurētspēju šajā nozarē. Šim nolūkam Eiropas Savienības rīcības 
mērķis ir: 
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a)  veicināt labvēlīgas vides izveidi uzņēmumu attīstībai šajā nozarē; 

b)  veicināt dalībvalstu sadarbību, jo īpaši ar labas prakses piemēru apmaiņu”. 
 
Taču galvenais līguma projekta jauninājums attiecas uz normatīvo procedūru. Ja jauno līgumu 
ratificēs, Eiropas Savienība varēs pieņemt konkrētus tiesību aktus tūrisma jomā, lai noteiktu 
„īpašus pasākumus, kas paredzēti to pasākumu papildināšanai, kurus veic dalībvalstīs ar mērķi 
īstenot šajā pantā minētos mērķus”, bet tas nevar attiekties uz „dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo noteikumu saskaņošanu” (LESD, 176.D panta 2. punkts). 
 
 
3. Dažādo Eiropas iestāžu loma 
 
Līguma par ES 48. pants Eiropas Parlamentam un Padomei piešķir tiesības sniegt pozitīvu 
atzinumu par SVK rīkošanu, ko Padomes priekšsēdētājs sasauc, lai pieņemti kopīgu lēmumu par 
līgumu grozījumiem. Gadījumā, ja paredzami grozījumi attiecībā uz iestādēm monetārajā jomā, 
jāapspriežas arī ar Eiropas Centrālo banku. 
 
Tāpēc Ministru padome 2007. gada 16. jūlijā bez debatēm oficiāli piekrita, ka tiek sasaukta 
SVK (2007. gada 23. jūlijā) ar uzdevumu pieņemt jaunā ES līguma galīgo variantu, 
pamatojoties uz sarunu mandātu, kas tika pieņemts 2007. gada jūnija Eiropadomes sanāksmē. 
 
3.1. Eiropas Parlaments 
 
Vissvarīgākais atzinums (demokrātijas ziņā) ir Eiropas Parlamenta atzinums, jo debates tajā 
notika publiski un tika plaši izteikti visi viedokļi. 
 
Eiropas Parlaments šajā procedūrā oficiāli iesaistās divas reizes: vispirms, lai paustu savu 
nostāju par SVK sasaukšanu, un pēc tam, - par šīs konferences izstrādāto tekstu. Parlamenta 
galīgais atzinums nav saistošs, bet tas var ietekmēt dažu valstu parlamentu nostāju. 
 
Pozitīvu atzinumu (Jo Leinen9 ziņojums) par SVK rīkošanu Eiropas Parlaments ar lielu 
vairākumu pieņēma 2007. gada 11. jūlijā10. Lai gan tas atzinīgi vērtē to, ka mandāts „paredz 
saglabāt lielu daļu no Konstitucionālā līguma būtības, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienību 
kā vienotu juridisku personu un pīlāru struktūras atcelšanu, kā arī arvien plašāku kvalificētā 
vairākuma balsošanas kārtību Padomē un koplēmuma procedūras noteikšanu Parlamentā un 
Padomē, līdzdalības demokrātijas elementus, Pamattiesību hartas juridiski saistošo statusu, 
Eiropas Savienības ārējo darbību lielāku saskaņošanu un līdzsvarotu iestāžu sistēmu”, tomēr 
Eiropas Parlaments pauž arī noteiktas iebildes.  
 
Deputāti, piemēram, pauž nožēlu par to, ka mandāts „paredz atteikties no dažiem svarīgiem 
elementiem, par kuriem vienojās 2004. gada Starpvaldību konferencē, piemēram, 
konstitucionālā līguma jēdziens, Eiropas Savienības simboli, Eiropas Savienības tiesību aktu 
saprotams apzīmējums, nepārprotama norāde par Eiropas Savienības tiesību prioritāti un 
definīcija par to, ka Savienība ir pilsoņu un valstu savienība; kā arī par to, ka citu šādu 
elementu ieviešanu paredzēts atlikt uz ilgāku laiku”. Viņi arī pauž bažas par to, ka mandāts 

                                                 
9 Eiropas Sociāldemokrātu deputāts. 
10 Dokuments A6-0279/2007. 
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dažām dalībvalstīm atļauj arvien vairāk atkāpties no paredzēto līgumu svarīgāko noteikumu 
īstenošanas, un tas var novest pie Eiropas Savienības vienotības mazināšanās. 
 
Lielākā daļa deputātu uzskata, ka šis kompromiss ir cena, kas jāmaksā, lai varētu doties uz 
priekšu, tomēr debatēs tika pausti daudzi kritiski viedokļi par 2007. gada jūnija Eiropadomes 
sanāksmes norisi un rezultātiem, kas pēc dažu deputātu domām ir padarījuši līgumu nesalasāmu. 
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hans-Gert Pöttering uzskata, ka, tieši pretēji, „šis 
kompromiss ļaus veikt reformas, kas nepieciešamas, lai Eiropas Savienību padarītu 
demokrātiskāku un efektīvāku. Jaunais līgums ievērojami palielinās Eiropas Parlamenta 
pilnvaras un tādējādi nostiprinās Eiropas Savienībā demokrātiju. Pamattiesības, ko Eiropas 
Parlaments ir vienmēr aizstāvējis un kas ir viena no Konstitucionālā līguma galvenajām 
sastāvdaļām, kļūs juridiski saistošas. Principi, ko Eiropas Parlaments ir vienmēr aizstāvējis, 
līdz ar šo līgumu reformu kļūs par realitāti”. 
 
Ziņojumā ir arī teikts, ka Eiropas Parlaments vēlas, lai tam būtu „aktīva loma” gan sarunu laikā, 
gan pēc sarunām. Tādējādi pēc tam, kad Eiropas Parlamenta trīs pārstāvji (Elmar Brok, Enrique 
Baron Crespo un Andrew Duff) būs to informējuši, tas vajadzības gadījumā atbilstoši mandātam 
izvirzīs konkrētus priekšlikumus. Pēc 2009. gada vēlēšanām Parlaments izvirzīs jaunus 
priekšlikumus par konstitucionālu līgumu, kura mērķis būs uzlabot ES darbību.  
 
Atzinumā ir arī uzsvērta Parlamenta iecere nodrošināt pilnīgu darba pārredzamību, publicējot 
visus SVK darba dokumentus. Turklāt Parlaments īstenos atklātu dialogu ar valstu parlamentiem 
un pilsonisko sabiedrību visā SVK norises laikā un tai sekojošā ratifikācijas procesa laikā. 
 
Visbeidzot, Parlaments aicina savu atbildīgo komiteju apsvērt iespēju grozīt Eiropas Parlamenta 
Reglamentu tā, lai Eiropas Savienības karoga un Eiropas Konstitūcijā paredzētās himnas 
lietošanai dažādos Eiropas Parlamenta darbības veidos un darba vietās būtu oficiāls raksturs. 
 
3.2. Eiropas Komisija 
 
Eiropas Komisijas 2007. gada 10. jūlija atzinumā11 ir apkopoti pilnveidojumi, ko jaunais līgums 
ieviesīs Eiropas Savienības saturā un darbībā, un tās tos atbalsta ar nosacījumu, ka SVK 
mandāts, ko apstiprinājusi Eiropadome, tiks ievērots tāds, kāds tas ir. Šis nosacījums izskaidro, 
kāpēc šajā gadījumā SVK izmantošana nenozīmē ne demokrātiskuma, ne pārredzamības 
samazināšanos, salīdzinot ar Konventu: mandātā būtībā ir noteikti svarīgākie Konventa rezultāti. 
 
Pēc Komisijas domām svarīgi ir zināt, vai Eiropa ir gatava veikt pasākumus, kas atbilst tās pilsoņu 
vēlmēm un cerībām: vīzija par Eiropu, kas ir gatava strādāt kopā, lai īstenotu kopēju nākotni. Lai 
realizētu savu potenciālu, Eiropas Savienībai ir nepieciešama modernizācija un reforma.  

Komisija uzskata, ka SVK mandāts nodrošina līdzsvaru starp politisko reālismu un ambīcijām un 
ka tas Eiropas Savienībai nodrošinās stabilu institucionālo un politisko pamatu, lai attaisnotu tās 
pilsoņu cerības. Mandāts nodrošina piemērotu pamatu rūpīgai un efektīvai SVK, kas spēs pieņemt 
līgumu, lai to varētu ātri ratificēt.  

Komisijas atzinumā ir uzsvērti pilnveidojumi, ko Reformu līgums atbilstoši minētajam mandātam 
nodrošinās Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem: 

                                                 
11 Dokuments COM (2007) 412 galīgā redakcija. 
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   demokrātiskāka un pārredzamāka Eiropa: tiks pastiprināta Eiropas Parlamenta un 
valstu parlamentu loma. Padome kļūs pieejamāka; viens miljons pilsoņu varēs prasīt, lai 
Komisija iesniedz priekšlikumu, kuram attiecībā uz viņiem ir konkrēta nozīme, un būs 
vieglāk noskaidrot, kas ko dara Eiropas un valstu līmenī. 

   efektīvāka Eiropa, kuras rīcībā būs efektīvākās un vienkāršākas iestādes un darba 
metodes. Komisijas atzinumā ir aprakstīts, kādā veidā Reformu līgums paātrinās lēmumu 
pieņemšanas procesu modernās iestādēs, kas strādās 27 valstu Eiropas Savienībā. 
Rīcībspēja uzlabosies tajās jomās, kas pašlaik ir starp Eiropas Savienības galvenajām 
prioritātēm. Balsošanas noteikumi tiks vienkāršoti un padarīti taisnīgāki, un iestāžu darbs 
tiks padarīts vienkāršāks. 

   tiesību un vērtību, solidaritātes un drošības Eiropa, kas skaidri pauž Eiropas 
Savienības vērtības un mērķus. Pamattiesību harta, kurā apkopotas pilsoniskās, 
politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas Eiropas Savienībai ir jāievēro; 
solidaritāte un lielāka drošība tādās jomās kā enerģētikas politika; jauni noteikumi 
attiecībā uz klimata pārmaiņām, civilo aizsardzību, humāno palīdzību un sabiedrības 
veselību un Eiropas Savienības kompetences palielināšana brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā. 

   Eiropa kā dalībniece globālā mērogā: Eiropas ārpolitikas instrumenti tiks pārgrupēti 
gan attiecībā uz stratēģisko attīstību, gan attiecībā uz dažādu politiku īstenošanu. 
Reformu līgums ļaus Eiropai panākt, ka to uzklausa tās partneri visā pasaulē; pateicoties 
jaunai institucionālajai struktūrai, tas nodrošinās lielāku saskaņotību starp dažādiem ES 
ārpolitikas aspektiem un nodrošinās, ka Eiropas ekonomiskā, politiskā un diplomātiskā 
ietekme kalpos tās interešu un vērtību nostiprināšanai visā pasaulē.  

Komisijas atzinumā tiek secināts, ka šāds Reformu līgums sniegs Eiropas Savienībai līdzekļus, ar 
kuriem veikt izmaiņas, nodrošināt Eiropas pilsoņiem lielāku drošību labklājību un radīt viņiem 
iespējas virzīt globalizāciju. Komisija aicina visus SVK dalībniekus radīt apstākļus, kas veicinās 
Reformu līguma pieņemšanu un ratifikāciju pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

 
3.3. Eiropas Centrālā banka 
 
Eiropas Centrālās bankas (ECB) atzinums, ko pieņēma 2007. gada 5. jūlijā12, ir obligāts 
gadījumos, kad SVK veic grozījumus monetārajā jomā, kā tas arī ir šajā gadījumā. ECB galveno 
uzmanību, protams, velta tieši šai grozījumu kategorijai, un tās atzinums ir pozitīvs ar 
nosacījumu, ka jaunajā līgumā ievieš visus grozījumus, kas bija paredzēti Konstitucionālajā 
līgumā, un tikai un vienīgi šos grozījumus, lai nepieļautu jauninājumus vai pārsteigumus.  
 
Oficiālajos tekstos monetārie jauninājumi nav vienuviet. Kad ECB tos ir apkopojusi, ir redzams, 
ka tie ir ļoti nozīmīgi: 

  Ekonomikas un monetārās savienības izveide, kuras valūta ir eiro, un cenu stabilitāte 
būs daļa no ES mērķiem; 

  ECB iegūst atsevišķas iestādes statusu, un tiek atzīta tās finansiālā neatkarība; 

  ir apstiprināta ES ekskluzīvā kompetence attiecībā uz monetāro politiku eirozonas 
valstīs; 

  tiek norādīta eirozonas vienotas ārējās pārstāvības iespēja starptautiskajās finanšu 
iestādēs; 

                                                 
12 Dokuments CON/2007/20. 
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  eirozonas pārvaldība tiek pastiprināta ar lielākām Komisijas uzraudzības pilnvarām 
pārmērīga budžeta deficīta gadījumā, kā arī ar lielāku Eirogrupas lēmumu pieņemšanas 
autonomiju. 

Tādējādi būtu jāatzīst Eirogrupas pastāvēšana, kā to paredzēja Konstitucionālajā līgumā 
iekļautie noteikumi. Valstu un valdību vadītāju noteiktais mandāts tiešām paredz pašreizējiem 
līgumiem pievienot protokolu par Eirogrupu (Nr. 3), ko noslēdza 2004. gada SVK laikā un kas 
nosaka eirozonas dalībvalstu finanšu ministru sanāksmju kārtību. Eirogrupai vajadzētu arī 
turpmāk būt neoficiālai struktūrai, kas nepieņem lēmumus, bet īpašajām balsošanas procedūrām 
Ekonomikas un finanšu lietu padomē būtu jāparedz, ka par noteiktiem jautājumiem var balsot 
tikai tās dalībvalstis, kuru valūta ir eiro. Tas tā būs tādu pasākumu gadījumā, kas uz tām 
attieksies budžeta un ekonomikas politikas jomā, kā arī attiecībā uz vienotu pārstāvību 
starptautiskajās institūcijās un forumos. 
 
 
4. Citu Eiropas iestāžu sniegtie atzinumi 
 
Lai gan to atzinumi nav juridiski saistoši, vēl divas Eiropas padomdevējas iestādes vēlējās paust 
savu viedokli, lai sniegtu norādes par savām prioritātēm attiecībā uz jauno līgumu. 
 
4.1. Reģionu komiteja 
 
Savā 2007. gada 6. jūnija atzinumā13 Reģionu komiteja (RK) prasa, lai tiktu saglabāta 
Konstitucionālā līguma būtība un lai valstu un valdību vadītāju uzņemtos saistības attiecībā uz 
līgumu reformu procesa ātru pabeigšanu, nepārskatot to, ko teritoriālās kopienas ir panākušas 
attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu un labu pārvaldību, kā arī attiecībā uz ES 
teritoriālo kohēziju. Ar „saglabājamo būtību” Reģionu komiteja saprot:  

  kultūras un valodiskās dažādības atzīšanu; 

  reģionālās un vietējās autonomijas atzīšanu; 

  subsidiaritātes principa jauno definīciju; 

  subsidiaritātes un proporcionalitātes pārvaldības instrumentu definīcija divos atsevišķos 
protokolos; 

  apspriešanās principa atzīšana un no tā izrietošā vietējo un reģionālo iestāžu ciešāka 
iesaistīšana Kopienas politiku izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā; 

  Kopienas tiesību aktu ietekmes uz vietējām un reģionālām iestādēm ņemšana vērā; 

  reģionālajiem parlamentiem, kam piešķirtas normatīvās pilnvaras, dotā iespēja tikt 
iesaistītiem agrīnās brīdināšanas procedūrā, kas ieviesta ex ante kontroles mehānismā 
attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu; 

  Reģionu komitejas locekļu mandāta pieskaņošana Parlamenta un Komisijas locekļu 
mandātiem; 

  jauna sistēma, kas nosaka tās locekļu un aizvietotāju skaitu, kā arī to iecelšanas kārtību, 
un ar ko aizstātu pašreizējo sistēmu, virzoties uz tādu sistēmu, kuras pamatā būtu 
politiskie vai teritoriālie kritēriji; 

                                                 
13 Dokuments CONST-IV-011. 
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  teritoriālās kohēzijas iekļaušana starp Eiropas Savienības mērķiem saistības, ko 
dalībvalstis uzņēmušās attiecībā uz ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; 

  īpaša statusa atzīšana attālākiem reģioniem; 

 
RK uzskata, ka visi šie aspekti jādara zināmi pilsoņiem un ka ir jāatbalsta tās tiesības celt 
prasību EK Tiesā gadījumos, kad netiek ievērots subsidiaritātes princips. 
 
RK arī uzskata, ka daudziem pilsoņiem vairs nav skaidrs ES mērķis 21. gadsimtā un ka nevar 
cerēt, ka pilsoņi lasīs garus un tehniski sarežģītus līgumus. Tāpēc tā ierosina izveidot ES ieceru 
deklarāciju vienas lapas garumā, kura būtu spēkā ilgākā laikposmā un kura būtu ikviena jauna 
līguma papildinājums, un uz kuru Eiropas iestādes varētu brīvprātīgā veidā vērst pilsoņu 
uzmanību. 
 
4.2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
 
Savā 2007. gada 31. maija rezolūcijā14, kas tika pieņemta ar lielu vairākumu, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) prasa, lai jaunais Līgums par ES atbilstu 
27 dalībvalstu ES vajadzībām un lai tas ļautu Eiropas Savienībai vienoties par jaunām politikām 
un pieņemt lēmumus, kas nepieciešami, lai risinātu dažādās problēmas, ar kurām tā saskaras.  
 
Šajā sakarībā EESK prasa, lai „sarunu pamatā būtu Konstitucionālā līguma projekts un lai 
sarunās tiktu saglabāta būtība tam, par ko bija panākta vienošanās Eiropas Konventā un ko 
parakstīja visi valstu un valdību vadītāji”, un jo īpaši demokrātiskie un institucionālie 
sasniegumi, tostarp arī pamattiesību jomā.  
 
Konkrēti, EESK prasa, lai jaunajā līgumā tiktu pārņemta I daļa (ES mērķi, iestādes un 
struktūra), II daļa (Pamattiesību harta) un IV daļa (Vispārējie un noslēguma noteikumi). 
Savukārt III daļas institucionālie un procesuālie noteikumi (Eiropas Savienības politikas), ciktāl 
tie pārsniedz to, ko paredz pašlaik spēkā esošie tiesību akti, būtu jāiekļauj I daļā. 
 
EESK uzskata, ka nodaļa, kura attiecas uz demokrātiju un kurā ir iekļauti noteikumi par kārtību 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai nostājas formulēšanā un lēmumu pieņemšanas procesā, 
pieder pie Konstitucionālā līguma būtības. Taču EESK neiebilst pret to, ka līgumam ir cits 
nosaukums, „ņemot vērā pārpratumus, kurus termins „konstitūcija” izraisīja dažās 
dalībvalstīs”.  
 
EESK uzstāj, lai, neraugoties uz SVK darba īso laikposmu un tās ierobežoto mandātu, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu iespēja tajā piedalīties konsultatīvā statusā. Tā arī 
norāda, ka ir gatava sadarbībā ar ES Portugāles prezidentūru rīkot informācijas un dialoga 
tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā tā jau darīja Eiropas Konventa darba laikā. 
 

                                                 
14 Dokuments R/CESE 640/2007. 
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5. Pilsoniskās sabiedrības atzinumi un deklarācijas 
 
Pirms SVK darba sākuma Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji plaši izteicās par 
kompromisa saturu un par iespēju saglabāt dažus būtiskus punktus, kas bija iekļauti 
Konstitucionālajā līgumā. 
 
5.1. Eiropas reģionu asambleja 
 
Eiropas reģionu asamblejas (ERA) un reģiona Friuli-Venēcija-Džūlija (Itālija) priekšsēdētājs 
Riccardo Illy izplatīja aicinājumu, prasot Eiropas pārstāvjiem, lai viņi nodrošinātu, ka „jaunajā 
Reformu līgumā tiek aizsargātas reģionu intereses”. ERA strādās ciešā sadarbība ar SVK un 
nodrošinās, lai tiktu ievērotas saistības, ko dalībvalstis sarunu mandātā uzņēmušās attiecībā uz 
reģionālās dimensijas iekļaušanu Reformu līgumā. R. Illy arī uzsver, ka viņš sadarbosies ar 
Eiropas Parlamenta trīs pārstāvjiem, kas piedalīsies SVK darbā. 
 
Visbeidzot, ERA apņemas aktīvi informēt reģionu iedzīvotājus par līguma būtiskajiem 
aspektiem: „Ir absolūti nepieciešams, lai iedzīvotājiem nerastos iespaids, ka viņu viedokli 
neņem vērā. Tā sekas būtu attāluma palielināšana starp iedzīvotājiem un ES”. 
 
5.2. Eiropas Arodbiedrību konfederācija 
 
John Monks, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs savā nostājā norādīja, ka tad, 
ja jaunais līgums Pamattiesību hartai nepiešķirs saistošu raksturu, arodbiedrības uzstāsies pret šo 
jauno līgumu un prasīs, lai Eiropas Parlaments to neapstiprina. Ir zināms, ka dažu valstu 
parlamenti Eiropas tiesību aktu apstiprināšanu saista ar to, ka attiecīgos aktus ir apstiprinājis 
Eiropas Parlaments.  
 
John Monks arī izplatīja aicinājumu „atbalstīt pamattiesības, tas ir, tiesības streikot, veikt 
sarunas, informēt darba ņēmējus un ar viņiem apspriesties, aizsargāt darba ņēmējus pret 
netaisnīgu atlaišanu, un veicināt sociālo drošību un labus darba apstākļus”. 
 
5.3. Eiropas Starptautiskā kustība 
 
„Pilsoņus vairāk interesē nevis (Eiropas) arhitektūra, bet gan rezultāti. Viņus neinteresē 
dzinējs, bet viņi vēlas, lai kuģis viņus nogādātu labā ostā”, paziņoja Pat Cox, Eiropas 
Starptautiskās kustības (ESK) priekšsēdētājs. „Ielejiet mašīnā degvielu, nešķaidiet to degvielu, 
kas tur jau ir!”, viņš piebilda. ESK vārdā bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs aicināja 
nepieļaut, lai kompromiss, kuram piekrita 27 valstis, būtu „vismazākais kopsaucējs”. Pēc viņa 
domām tie Konstitucionālā līguma aspekti, kas ir jāsaglabā, attiecas uz pilsoņu iesaistīšanu, 
piemēram, pilsoņu iniciatīvas tiesības un Pamattiesību harta. 
 
5.4. Eiropas Jaunie federālisti 
 
Tuvojoties SVK, Eiropas Jaunie federālisti (EJF) 20 Eiropas pilsētu ielās savāca vairākus 
tūkstošus parakstu. EJF šā gada aprīlī sarīkoja mobilizācijas kampaņu, lai panāktu referenduma 
rīkošanu par Konstitucionālo līgumu. Viņi vēlas savākt vismaz vienu miljonu parakstu, lai 
nodrošinātu atbalstu savām prasībām. Referendumam pēc viņu domām būtu jānotiek 2009. gadā 
vienlaikus ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
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5.5. Federālā savienība 
 
Federālā savienība (dibināta Apvienotajā Karalistē, lai aizstāvētu federālismu minētajā valstī, 
Eiropā un visā pasaulē) pauda savu nostāju debatēs par referenduma rīkošanu Apvienotajā 
Karalistē par Konstitucionālo līgumu; šīs debates bija saistītas ar līguma saturu. Teksta autori 
izskata četras iespējas:  

  līgums būtu jāratificē parlamentam, nevis referendumam, jo pastāv risks, ka tas var kļūt 
par pie varas esošās valdības plebiscītu;  

  referendums ir nepieciešams neatkarīgi no līguma satura, lai tiešā veidā iesaistītu 
pilsoņus;  

  „jā” referendumam, bet līgumam jābūt vienkāršam, skaidram un ar būtisku saturu;  

  referendums ir nepieciešams tikai tad, ja līgumam ir pietiekami būtisks saturs. Tas ir arī 
leiboristu un konservatīvās opozīcijas arguments, pat ja to nostājas atšķiras attiecībā uz 
to, kas ir līgums ar būtisku saturu.  

Federālā savienība secina, ka tad, ja referendums ir jārīko, tas būs sekmīgs tikai tad, ja valdība 
izvirzīs „godīgus un pārliecinošus argumentus par to, ka līgums ir nepieciešams tāpēc, lai 
Eiropu padarītu efektīvāku, demokrātiskāku un pārredzamāku”. 
 
5.6. Grupa Amato 
 
Grupa Amato, ko vada pašreizējais Itālijas ārlietu ministrs Giuliano Amato un kuras sastāvā ir 
tādas personības kā komisāres Margot Wallström un Danuta Hübner, bijušie premjerministri 
Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis un Paavo Lipponen, kā arī bijušie komisāri Chris 
Patten, Michel Barnier un Antonio Vitorino, iesniedza savu priekšlikumu par saīsinātu un 
vienkāršotu Līgumu par ES. Tekstā, kam ir tikai 70 panti, ir ietverti visa Konstitucionālā līguma 
institucionālā daļa, kā arī teksta IV daļas pārveidota versija (Vispārējie un noslēguma 
noteikumi), un ir ietverta viena klauzula, kas piešķir saistošu raksturu Pamattiesību hartai. 
Jauninājumi, kas veikti Konstitucionālā līguma III daļai (Eiropas Savienības politikas), ir 
iekļauti kā grozījumi pašreizējiem Līgumiem papildu protokolu veidā. 
 
5.7. Florences Eiropas institūts 
 
Florences Eiropas institūts, Madrides San Pablo CEU Universitātes Eiropas institūts un Rafaela 
del Piņo fonds ir izstrādājuši pētījumu „Kā iziet no Eiropas konstitucionālā strupceļa”.  
 
Pētījumā, ko izstrādājusi augstskolu pasniedzēju un citu Eiropas lietu starptautisko speciālistu 
grupa, ir aprakstīta ES pašreizējā situācija un ceļi, pa kuriem no tās iziet, no zinātniskā un 
juridiskā viedokļa, izsakot ierosinājumus un ieteikumus. Pētījumā tiek sniegtas atbildes uz trīs 
galvenajiem jautājumiem:  

a) kāpēc nepieciešams konstitucionāls teksts? Sākuma punkts ir tāds pats kā slavenajam 
„Cecchini ziņojumam” un attiecas uz to, kādas izmaksas radīs vienotas Eiropas mērķa izgāšanās, 
bet ar tādu atšķirību, ka tā nav tikai ekonomiska analīze. Izmaksas, ko radīs konstitucionāla 
līguma trūkums, tiek analizētas no četriem viedokļiem: efektivitāte, demokrātija, saskatāmība un 
pārredzamība. No visiem šiem aspektiem pētījums pierāda, ka konstitucionāli noteikumi Eiropai 
ir ļoti lietderīgi un pat neaizstājami; 

b) Konventa pieņemtā projekta nepilnības. Tās galvenokārt attiecas uz jaunajām problēmām, 
piemēram, uz klimata pārmaiņām; 
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c) ceļi, pa kuriem var iziet no krīzes. Tiek izskatīti četri scenāriji:  

  uzlabot pašreizējos līgumus, tos grozot, bet neparedzot jaunu līgumu; 

  saīsināt pašreizējo projektu, to pārtaisot par „mini” līgumu; 

  saglabāt pašreizējā projekta būtību, izslēdzot konstitucionālos aspektus; 

  uzlabot pašreizējo projektu (līgums „plus”).  

Pētījuma autori atbalsta šo ceturto formulu, jo īpaši ņemot vērā nepieciešamību risināt jaunas 
globālas problēmas. Pētījumā ir norādīti un izskaidroti 38 priekšlikumi, kuru mērķis ir gan 
pilnveidot, gan vienkāršot projektu. 
 
 
6. Eiropas pilsoņu domas 
 
2007. gada pirmo sešu mēnešu laikā vairāk nekā 1 800 pilsoņu no 27 ES dalībvalstīm piedalījās 
vairākās konsultācijās valstu līmenī par ES nākotni. Šī apriešanās ar Eiropas pilsoņiem bija 
viens no sešiem visas Eiropas mēroga projektiem ar mērķi dot pilsoņiem iespēju izteikties, kuru 
Eiropas Komisija finansēja saistībā ar savu „pārdomu laiku” pēc tam, kad Eiropas Konstitūcija 
tika noraidīta Francijā un Nīderlandē. 
 
Kādā no Eiropas Parlamenta pasākumiem 2007. gada 10. maijā kāda pilsoņu delegācija, kas bija 
piedalījusies konsultācijās, tikās ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Margot Wallström, 
Parlamenta priekšsēdētāju Gérard Onesta un Eiropas Parlamenta deputātu (un arī bijušo 
premjerministru un Konventa Prezidija locekli) Jean-Luc Dehaene, lai viņiem iesniegtu šajā 
konsultāciju projekta laikā pausto vēlmju sarakstu. Konsultācijās savās valstīs pilsoņi minēja trīs 
politiskās prioritātes: 

  Eiropas Savienībai ir jābūt lielākai lomai politikās, kas ir saistītas ar sociālo un ģimenes 
labklājību un ir jānodrošina pamatnormas; 

  Eiropas Savienībai ir jārod kopīga atbilde uz integrācijas un migrācijas jautājumiem; 

  Eiropas Savienībai ir jāpalielina savas pilnvaras, lai izstrādātu kopīgu enerģētikas 
politiku. 

 
Pirms 2007, gada 21. u 22. jūnija Eiropadomes sanāksmes vienas Eirobarometra aptaujas 
rezultāti liecināja, ka divas trešdaļas Eiropas pilsoņu (66 %) piekrīt domai par Eiropas 
Konstitūciju, un tas ir par 3 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo Eirobarometra pētījumu.  
 
Turklāt 69 % Eiropas pilsoņu ir par optimistiski attiecībā uz ES nākotni. Kopumā šis 
Eirobarometra izdevums liecina, ka sabiedriskā doma attiecībā pret ES un tās iestādēm ir 
ievērojami uzlabojies, salīdzinot ar aptauju, kas tika veikta 2006. gada rudenī. 
 
Lai gan 66 % Eiropas pilsoņu pauž atbalstu Eiropas Konstitūcijai, salīdzinot ar 2006. gada 
rudens aptauju, tika novērotas dažas būtiskas izmaiņas: atbalsts konstitūcijai ir tādējādi 
pieaudzis par 13 % Spānijā, par 6 % Igaunijā un par 5 % Vācijā, Ungārijā un Polijā (69 % !). 
Tajā pašā laikposmā tas ir ievērojami samazinājies Grieķijā (-11 %) un mazākā mērā Kiprā un 
Somijā (abām par -6 %).  
Tāpēc ir jāuzsver, ka nevienā valstī konstitūcijas pretinieku nav vairāk par tās atbalstītājiem. 
Piemēram, abās valstīs, kas konstitūciju referendumā noraidīja, atbalsts sasniedz 68 % Francijā 
un 55 % Nīderlandē. Tomēr tie, kas ir „pret”, joprojām atbilst ievērojamai sabiedriskās domas 
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daļai Somijā (43 % „pret” jeb par 4 % mazāk nekā „par” nometnei) un Apvienotajā Karalistē 
(36 % „pret” jeb par 7 % mazāk nekā „par” nometnei). 
 
 
7. Kas vēl jādara 
 
Kad līgums būs parakstīts, tas būs jāratificē visām dalībvalstīm ar referendumu vai bez tā 
(parlamentārā ceļā). Principā grozījumu līgumus (tas ir, līgumus, kuru mērķis ir grozīt dažus 
spēkā esošo līgumu noteikumus) var ratificēt parlamentārā ceļā. Tomēr dažas dalībvalstis jau ir 
paziņojušas, ka rīkos referendumu, un tas rada risku, ka var rasties domino efekts. 
 
Saskaņā ar pētījumu, ko publicējis Eiropas Politikas centrs15, situācija ir ļoti sarežģīta. 
 
Tikai Īrijai ir juridisks pienākums rīkot referendumu, un premjerministrs Bertie Ahern ir 
apstiprinājis, ka tas notiks 2008. gadā. Īrijas valdība ir pārliecināta, ka referendumam būs 
pozitīvs rezultāts, ja vien nepasliktināsies ekonomiskā situācija. 
 
Ir skaidri zināms, ka 18 valstis nerīkos referendumu (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, 
Grieķija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, 
Somija, Ungārija, Vācija, Zviedrija). 
 
Taču 8 dalībvalstīs situācija joprojām nav skaidra. 
 
Dānijā Konstitūcija paredz, ka jārīko referendums, tiklīdz suverenitāte tiek nodota kādai 
supranacionālai organizācijai. Bet galīgo lēmumu diez vai pieņems ātrāk par rudeni, kad tekstu 
būs izskatījis tieslietu ministrs. Tomēr 2007. gada Eiropadome sanāksmes laikā Dānijas 
delegācija veida sarunas ar ļoti precīzu mandātu no galvenajām politiskajām partijām un panāca 
savu attiecībā uz 9 punktiem, kuru dēļ būtu katrā ziņā jārīko referendums. 
 
Luksemburga un Spānija ir divas vienīgās valstis, kas Konstitucionālo līgumu ratificēja 
referenduma ceļā, un iespējams, ka tām tas būtu jārīko atkal. Tomēr abas valdības priekšroku 
dod ratificēšanai parlamentā. 
 
Nīderlandē tās valdība 2007. gada 21. septembrī nolēma ratificēt jauno Eiropas Savienības 
Reformu līgumu ratificēt ar vienkāršu balsojumu parlamentā un nerīkot jaunu referendumu. Tas 
izriet no Nīderlandes Valsts padomes atzinuma, kura, izskatījusi projekta tekstu, ko pašlaik 
apspriež SVK, secināja, ka jaunais līgums ievērojami atšķiras no Konstitucionālā līguma, ko 
Nīderlandes tauta noraidīja 2005. gada jūnijā, un ka tas arī negrozīs pašreizējos ES līgumus tik 
lielā mērā, lai būtu nepieciešama jauna tautas nobalsošana. 
 
Polijā tam, ka valdošajā koalīcijā nesen izveidojās eiroskeptiķu koalīcija, kuru veido Polijas 
Ģimeņu līga (PĢL) un partija „Pašaizsardzība” (Samoobrona), saskaņā ar Polijas 
premjerministra Jaroslaw Kazcynski deklarāciju nevajadzētu radīt nekādas grūtības attiecībā uz 
jaunā Reformu līguma ratifikāciju. Tomēr valdība vēl nav nolēmusi, vai līguma ratifikācija 
notiks ar tautas referendumu vai ar vienkāršu balsojumu parlamentā. 
 

                                                 
15 EU Reformu līgums: vieglāk parakstīt nekā ratificēt? Sara Hagemann, 2007. gada jūlijs. 
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Portugāle bija apņēmusies Konstitucionālo līgumu nodot referendumam. Pašlaik parlamentā 
notiek diskusijas, vai šīm saistībām būtu jāattiecas arī uz Reformu līgumu, pat ja valdība dara 
visu iespējamo, lai no šāda scenārija izvairītos. 
 
Čehijas Republikā sociāldemokrātu vairākus prasa rīkot referendumu, bet valdība nevēlas, lai 
rastos risks, ka varētu tikt traucēta tās ES prezidentūra (sākot no 2009. gada janvāra). Pat ja 
Polijas lēmums varētu ietekmēt Čehijas Republikas lēmumu, politiskais vairākums dod 
priekšroku ratifikācijai parlamentā. 
 
Apvienotās Karalistes premjerministrs Gordon Brown un viņa priekštecis Tony Blair ir 
vienojušies, ka, pateicoties daudzajām atrunām, ko šai valstij izdevās saņemt, referendums 
Apvienotajā Karalistē nebūs vajadzīgs, bet to jau apstrīd konservatīvie un Apvienotās 
Karalistes eiroskeptiskā prese. Konservatīvie noraida Portugāles prezidentūras piedāvāto 
Reformu līguma projektu, norādot, ka tas ir „bijušās Eiropas Konstitūcijas kopija”. Viņi jau ir 
paziņojuši, ka tad, ja nebūs referenduma, viņi varētu atbalstīt „privāta” referenduma rīkošanu. 
Liels skaits leiboristu deputātu varētu šim aicinājumam pievienoties. Ja premjerministram 
Gordon Brown nāksies piekāpties šim spiedienam, gala rezultāts visdrīzāk būs negatīvs. 
 
Runājot par tām 18 valstīm, kas līgumu ratificēs parlamentārā ceļā, 13 valstis to varēs izdarīt ar 
vienkāršo vai absolūto vairākumu (Bulgārija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, 
Lietuva, Malta, Rumānija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), un tam nevajadzētu radīt 
pārāk daudz problēmu.  
 
Taču situācija var būt sarežģītāka citās valstīs, kur ir nepieciešams īpašs vairākums vai kur šāda 
vairākuma sasniegšana var izrādīties tikpat grūta kā referenduma pozitīvs iznākums. 
 
2/3 vairākums 
Šāds vairākums ir nepieciešams abās parlamenta palātās Austrijā, Beļģijā un Polijā gadījumos, 
ja tiek nodotas pilnvaras (pretējā gadījumā pietiek ar vienkāršo vairākumu). Austrijā un Somijā 
šo vairākumu varētu sasniegt bez lielām problēmām.  
 
Beļģijā 2/3 vairākumu papildina prasība par 2/3 kvorumu balsojuma laikā, kā arī prasība, ka 
jābūt reģionālo asambleju pozitīvam atzinumam, un tas liek paredzēt ilgu un sarežģītu 
procedūru pastāvīgā saspīlējuma dēļ, kas pastāv starp dažādajām kopienām.  
 
Attiecībā uz Poliju tās valdībai vēl ir jāizlemj, kāda balsošanas procedūra tiks ievērota 
(vienkāršs vai 2/3 vairākums). Tā kā politisko gaisotni Polijā ir grūti prognozēt, jācer, ka 
proeiropeiskā opozīcija pratīs izmainīt līdzsvaru balsojuma brīdī. 
 
3/5 vairākums 
Šāds noteikums pastāv Francijā, Slovākijā un Čehijas Republikā attiecībā uz gadījumiem, kad 
tiek nodotas pilnvaras (pretējā gadījumā pietiek ar vienkāršo vairākumu).  
 
2004. gada grozītajā Francijas Konstitūcijā ir pants, kurā ir konkrēti minēts Konstitucionālais 
līgums. Tāpēc, iespējams, būs nepieciešams jauns grozījums (kas jāapstiprina ar 2/3 vairākumu). 
Lai tas izdotos valdībai būs katrā ziņā nepieciešams sociālistu opozīcijas atbalsts. 
 
Šķiet, ka Slovākijā 3/5 vairākumu varēs sasniegt. 
 
Savukārt Čehijas pašreizējā valdība ir drīzāk eiroskeptiska, un opozīcijas svaram balsojuma 
brīdī būs izšķiroša nozīme. 
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5/6 vairākums 
Šāds vairākums ir nepieciešams Dānijā gadījumos, kad tiek nodotas pilnvaras (pretējā gadījumā 
pietiek ar vienkāršo vairākumu). Galīgais lēmums par šo jautājumu ir paredzams rudenī, kad 
tekstu būs izskatījis tieslietu ministrs. 
 

*          *          * 
Jebkurā gadījumā, kā arī ņemot vērā daudzās ratifikācijas procesa neskaidrības, dalībvalstu 
valdības būs ļoti ieinteresētas debatēs iesaistīt pilsonisko sabiedrību, kura pamatoti vai ne, bet 
pašlaik jūtas izslēgta no debatēm vai tāda, ko neuzklausa. Tam, ka visi attiecīgie dalībnieki būs 
iepazinušies ar SVK pieņemto tekstu, būs izšķiroša nozīme balsojuma brīdī (parlamentā vai 
referendumā). 
 
Būs nepieciešami lieli izglītojošie un izskaidrojošie pūliņi, lai novērstu jebkādus eiroskeptiskas 
propagandas mēģinājumus ar mērķi novērst pilsoņu uzmanību no tekstā panāktā demokrātiskā 
progresa. Bez tā pastāv risks, ka jaunais teksts, kas daudzo deklarāciju un atrunu dēļ ir kļuvis vēl 
grūtāk salasāms, var kļūt par pārāk vieglu upuri līguma pretinieku aizspriedumainai un 
nepilnīgai interpretācijai. 
 
Šajā kontekstā Eiropas Parlamentam būtu jāuzsāk padziļināts dialogs, lai pierādītu savu vēlmi 
un spēju klausīties un Eiropas pilsoņus plašāk iesaistītu to noteikumu izstrādē, kurus viņiem pēc 
tam piemēros. Šis mērķis atbilst vienprātīgi paustajai vēlmei atjaunot — Eiropas veidošanai 
sarežģītā laikposmā — ciešu saikni starp pilsoņiem un viņu iestādēm.  
 
Šajā ziņā Pilsoņu agoras iniciatīva, ko Parlaments izvirzīja 2006. gada jūnijā, atbilst šai Eiropas 
pilsoņu vajadzībai iegūt saņemt informāciju un tikt informētiem. Tai ir trīs mērķi: 

  pārvarēt plaisu starp ievēlētajiem un pilsoņiem, vienlaikus samazinot arī plaisu starp 
Eiropas iestādēm un Eiropas Savienība pilsoņiem; 

  pārvarēt plaisu starp dažādajiem Eiropas pilsoniskās sabiedrības sektoriem, veicinot 
lielāku sadarbību starp ievēlētajiem un pilsoņiem, kā arī pārvarēt plaisu starp veseliem 
Eiropas pilsoniskās sabiedrības slāņiem, kas lielākoties viens otru nepazīst; 

  pārvarēt plaisu starp nacionālo egoismu, ļaujot tikt pāri blokādēm, ko rada 
nacionālistiskas idejas, un pārvarēt valstu robežas, lai noteiktu pasākumu galvenie 
dalībnieki varētu salīdzināt savus uzskatus ar savu kaimiņu uzskatiem. 

Šo atzinīgi vērtējamo ieceru konkrēts pierādījums tiks sniegts rudenī, kad notiks tikšanās 
saistībā ar „Pilsoņu agoru”. 
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