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Eiropas Savienības budžets 2003. gadā ir 97,5 miljardi eiro jeb 1% 
no tās iekšzemes kopprodukta.

EIROPAS SAVIENĪBA

Dubls Nr.1!

Jau vairāk nekā pusgadsimtu Eiropas Savienības valstis dzīvo mierā. 

To pamatvērtības ir demokrātija, brīvība, tiesiskums un labklājība. Šo valstu 

pilsoņi var brīvi pārvietoties. Tirdzniecības sakari notiek bez ierobežojumiem, 

un eiro ir maksājumu līdzeklis divpadsmit dalībvalstīs. Eiropas Savienība 

ir viens no pasaules pārtikušākajiem reģioniem.

Jā, bieži vien «Eiropa» izmanto savu autoritāti, jo tā spēj rīkoties daudz 

efektīvāk nekā katra dalībvalsts atsevišķi. Tāpēc tai dotas tiesības pieņemt 

likumus un sastādīt savu budžetu.

Kāds ir rezultāts? Šodien lielākā daļa no dalībvalstu likumdošanas izriet no 

Eiropas Savienības lēmumiem. Tas tikai pierāda ES likumdošanas nozīmību 

ikdienas dzīvē. 
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2004. GADS 

Eiropas odiseja

Eiropas Savienības dzīvi 2004. gadā 

iezīmēs trīs epizodes. 

Pirmā epizode 
Nepilnus piecpadsmit gadus pēc Berlīnes mūra krišanas, 2004. gada 

10. gada maijā, Eiropas Savienībai piepulcēsies desmit jaunas valstis : Čehijas 

Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija 

un Ungārija. Nu Eiropas Savienībā būs 25 dalībvalstis. 

Otrā epizode 
Saistībā ar paplašināšanos Eiropas Savienība pārskatīs pamatvērtības, 

precizēs, ko tad eiropieši vēlas darīt kopā, kuram tas būtu jādara 

un kā jāpieņem lēmumi. Tāpēc 2004. gadā pieņems Eiropas Savienības 

Konstitūciju. 

Trešā epizode
Eiropas Parlamentu, kuram abās šajās epizodēs bija atvēlēta galvenā loma, 

pārvelēs 2004. gada jūnijā. Tad tajā būs pārstāvēti 455 miljoni iedzīvotāju un 

tas sastāvēs no 732 deputātiem, kas ievēlēti 25 dalībvalstīs. 

Eiropas Savienības iekšzemes kopprodukts 2001. gadā bija 8 827 miljardi eiro. 
Amerikas Savienotajām valstīm tas bija 11 257 miljardi eiro.

Eiropas Parlaments ir spēlējis nozīmīgu lomu Konventā par Eiropas nākotni, kurš darbojās 
2002. un 2003. gadā. Konventa mērķis – izstrādāt Eiropas Savienības Konstitūciju.
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TALANTĪGI AKTIERI 

Kāds ir katra pienākums? 

Katram aktierim, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir sava loma.

Eiropas Parlaments
Eiropas Parlaments kopā ar Ministru Padomi pieņem lielāko daļu Eiropas 

Savienības likumu un balso par budžeta pieņemšanu. Ievēlēts uz pieciem 

gadiem, tas lielā mērā nosaka lēmumus, kuri iespaido eiropiešu ikdienas dzīvi.

Eiropadome
Tajā ietilpst valstu un valdību vadītāji un Eiropas Komisijas prezidents. Augstākā 

līmeņa tikšanos laikā tā uzklausa Eiropas Parlamenta ieteikumus, kurus dara 

zināmus Parlamenta prezidents, un nosaka Eiropas Savienības virzību. 

Ministru padome
Katru dalībvalsti tajā pārstāv viens ministrs. Padomes sastāvs ir atkarīgs no 

apspriežamajiem jautājumiem.

Eiropas Komisija
Tai ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, un tā uzrauga, kā piemēro 

pieņemto politiku. Eiropas Komisijas sastāvu atjauno reizi piecos gados. 

Komisāri ir neatkarīgi. Parlaments kontrolē Komisijas darbību un var tai 

izteikt neuzticību. 

Eiropas Kopienu Tiesa
Tā uzrauga Kopienas likumu un tiesību ievērošanu. Tai ir tiesības noteikt 

sankcijas.

EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME  DUETS, 

kurš nosaka likumdošanu

Eiropas Komisija likumus ierosina, bet Eiropas Parlaments un Ministru 

Padome tos kopīgi pieņem. Eiropas likumu izstrādāšanu var salīdzināt ar 

vairāku dublu uzņemšanu kino, kad katrs pamazām precizē savu nostāju 

un tad tās satuvina. Likumu pieņemšanas procedūra paredz trīs lasījumus 

Eiropas Parlamentā, tas ir, likumu izskata trīs reizes, un par katru lasījumu 

balso plenārsēdē. 

Ja pēc otrā balsojuma Parlamentā vēl ir palikušas kādas domstarpības, divas 

delegācijas - viena no Parlamenta, otra no Padomes cenšas tās pārvarēt 

Samierināšanas komitejā. Tās darbā piedalās arī Komisijas pārstāvji. Intriga 

savērpjas. Ja nav kopēja projekta vai ja Parlaments noraida kompromisa 

variantu, nav arī likuma. Ja Samierināšanas komitejas darbs vainagojas 

ar kopīgu projektu, kā tas vairumā gadījumu notiek, Eiropas Parlaments 

pieņem lēmumu trešajā lasījumā. Tās nu ir stāsta beigas.
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EIROPAS PARLAMENTS 

tuvplānā

Deputāti strādā Strasbūrā, Eiropas Parlamenta 

galvenajā mītnē, un Briselē, darbojoties : 

savā frakcijā : 

kur tie ir apvienojušies nevis pēc valsts piederības, 

bet saskaņā ar politiskajiem uzskatiem. 

parlamentārajās komitejās :

kuras sagatavo plenārsēžu darbu. 

plenārsēdēs : 

12 sēžu nedēļas gadā notiek Strasbūrā, 

dažas atsevišķas sēdes – Briselē. 

Eiropas Parlaments strādā visās oficiālajās valodās: šodien tādas ir 11, bet 

pēc ES paplašināšanās 2004. gadā – 20. Izrādīt cieņu dalībvalstu valodām 

nozīmē ievērot demokrātiju un respektēt Eiropas kultūru un valodu 

dažādību.

Eiropas Parlamentam ir Ģenerālsekretariāts. Frakcijām ir savi līdzstrādnieki, 

deputātiem – palīgi.

Visu Eiropas Savienības iestāžu darbību 2003. gadā nodrošināja 5,3 miljardus eiro 
liels budžets. Tas ir nedaudz mazāk, nekā Japāna un Dienvidkoreja iztērēja par jaunu 
stadionu būvi 2002. gada Pasaules čempionātam futbolā…

 

Ja jūs vēlaties…

Sazināties ar kādu no Eiropas Parlamenta 
deputātiem.
Kā to izdarīt, jūs uzzināsiet, ja apmeklēsiet Eiropas Parlamenta mājas 

lapu www.europarl.eu.int. Tajā jūs atradīsit arī dažādus Parlamenta 

dokumentus: atzinumus, ziņojumus, debates, preses komunikē u.c.

Uzzināt, kādas ir jūsu tiesības.
Par iespējām uzturēties, strādāt, mācīties, ceļot Eiropas Savienībā. 

Kāda ir Eiropas Savienības politika un likumi? Apmeklējiet vietni 

Europe Direct: europa.eu.int/citizens.

Uzzināt kaut ko vēl vairāk.
Uzmeklējiet Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību vai Eiropas Informācijas biroju tajā valstī, 

kurā dzīvojat.

Izteikt un darīt zināmassavas domas.
Kā vienkāršs pilsonis vai kā uzņēmums jūs vēlaties darīt zināmu savu 

neapmierinātību par to, kas notiek kādā nozarē, kura jūs skar tieši un 

kura ir Eiropas Savienības pārziņā. Iesniedziet lūgumrakstu Eiropas 

Parlamentam: www.europarl.eu.int/petition/petition_lv.htm.
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FRAGMENTI NO ES DZĪVES

Eiropas Parlaments kopā ar Padomi pieņem lēmumus un 

šos lēmumus ir pieslīpējuši EP deputāti. Šie lēmumi attiecas 

uz ikdienas dzīvi. Eiropas Parlamenta darbība tātad tieši 

skar ikviena eiropieša intereses – tas ir nopietns iemesls, 

lai piedalītos vēlēšanās. 

Kas ir paveikts līdzšinējo parlamenta pilnvaru laikā? 
Daži piemēri.

PĀRMAIŅAS UZŅĒMUMOS : konsultēšanās ar darbiniekiem
Tās ir obligātas kopš 2002. gada marta. Gaidāmas pārmaiņas darba apstākļos 

vai darba organizēšanā, iespējama darba vietu samazināšana? Ja tas 

paredzams valsts vai privātajā uzņēmumā, kurā nodarbināti vairāk nekā 

50 strādājošo, darbiniekus par to jāinformē un ar viņiem jākonsultējas. Tieši 

Eiropas Parlaments noteica, ka minimālais darbinieku skaits, kad jāpiemēro 

šī procedūra, ir 50, nevis 100 darbinieki. Tas arī panāca, lai dalībvalstis 

piemēro sankcijas gadījumos, kad uzņēmumi nepilda šos pienākumus.

DEGVIELA : turpmāk bez sēra
Sēra klātbūtne benzīnā un dīzeļdegvielā palielina piesārņojošo izplūdes 

gāzu daudzumu, kuras ir kaitīgas veselībai un apkārtējai videi. 

Eiropas Parlaments un Padome nolēma samazināt maksimāli pieļaujamo 

sēra daudzumu degvielā no 50 uz 10 mg/kg. Šis pasākums samazinās 

siltumnīcefekta gāzu daudzumu. Tas par 5% samazinās mirstību, 

ko izraisījušas elpošanas ceļu slimības, un par 2% - sirds un asinsvadu 

slimības. Sākot ar 2009. gadu, drīkstēs lietot tikai degvielu bez sēra. 

Eiropas Parlaments cīnījās, lai šo termiņu saīsinātu par diviem gadiem.

jhinckxt
bleu/gras
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ELEKTRONIKAS ATKRITUMIEM : stingri savākšanas noteikumi 
Katru gadu Eiropas Savienībā rodas apmēram 6 miljoni tonnu atkritumu 

no elektriskām un elektroniskām iekārtām (elektriskās mājturības ierīces, 

printeri, lampas, datori, televizori, telefoni, elektriskie darba rīki, zāles 

pļāvēji, videospēles u.c.). Šie atkritumi jāiznīcina, saudzējot apkārtējo vidi 

un, kā it īpaši uzsvēra Eiropas Parlaments, par to būs individuāli atbildīgi šo 

preču ražotāji. Tieši šāda prasība ir ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes 

lēmumā, kas jāpiemēro, sākot ar 2004. gada augustu.

SMĒĶĒŠANA : lietas jāsauc to īstajos vārdos
Sākot ar 2004. gadu, ir paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir samazināt 

nāves gadījumus, ko izraisījusi smēķēšana un pasīvā smēķēšana. Viens no 

tiem būs nikotīna un darvas satura samazināšana cigaretēs. Aizliegs lietot 

tādus maldinošus apzīmējumus kā «maigas», «vieglas», «īpaši vieglas». 

Uz cigarešu paciņām noteikti jābūt tiešām un nepārprotamām norādēm 

par smēķēšanas kaitīgumu, piemēram, «Smēķētāji mirst priekšlaicīgi» vai 

«Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi». Likumdošanas procedūras 

gaitā Parlaments panāca, lai paredzamie pasākumi būtu stingrāki.

KOSMĒTIKA : tikai ētiska
Sākot ar 2009. gadu, kosmētikas ražotāji vairs nedrīkstēs veikt eksperimentus 

ar dzīvniekiem, ne arī laist apgrozībā tādus kosmētikas produktus, kuru 

izstrādes laikā notikuši izmēģinājumi ar dzīvniekiem, ja pastāv citas 

aizvietotājmetodes. Taču, sākot ar 2013. gadu, pat tad, ja nepastāv 

aizvietotājmetodes, to kosmētikas līdzekļu pārdošana, kurus izstrādājot, 

ir notikuši eksperimenti ar dzīvniekiem, būs aizliegta. Tā ir vēl viena Eiropas 

Parlamenta prasība. Un visbeidzot, Eiropas Parlamentam šķiet ļoti svarīga 

arī patērētāju informēšana – tā pastiprināsies.
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SOCRATES : studenti bez robežām
Izglītības jomā programma Socrates ir lieliska Eiropas Savienības vizītkarte. 

Tā pastāsta ļoti daudz. Erasmus ir visplašāk pazīstamā programma. 

Tā sniedz iespēju universitāšu studentiem daļu no studiju laika pavadīt 

kāda citā dalībvalstī vai kandidātvalstī. Laikā no 2000. līdz 2006. gadam 

Eiropas Parlamentam ir izdevies palielināt Socrates budžetu no 1400 līdz 

1850 miljoniem eiro. 

TANKKUĢIEM : jābūt ar dubultu korpusu
2002. gads – tankkuģu avārijas, piesārņotas piekrastes, izpostīta fauna, dabas 

katastrofa vairākos reģionos… Tas turpinās. Taču šoreiz Eiropas Savienība 

reaģēja nekavējoties. Sākot ar 2003. gada vasaru, Eiropas Savienības valstu 

ostās ir aizliegts ienākt «Prestige» tipa vienkorpusa tankkuģiem, ja tie pārvadā 

smagos naftas produktus, respektīvi, tos, kuri rada vislielāko piesārņojumu. 

Eiropas Parlaments un Padome bija vienisprātis, ka šis likums jāpieņem jau 

pirmajā lasījumā. 



www.europarl.eu.int

© Eiropas Parlaments, 2003. Informacijas un sabiedrisko attiecibu generaldirekcija. VO
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