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Tomorrow’s Europe of 25 Eiropas Parlaments 2003. gada 9. aprīlī ar izteiktu 

balsu vairākumu pavēra ceļu Eiropas Savienības piektajai  

paplašināšanai.  

Pievienošanās līgumi tika parakstīti Atēnās 2003.gada 16. 
aprīlī.  2004. gada maijā, nepilnus piecpadsmit gadus pēc 

Berlīnes mūra krišanas, Eiropas Savienībai piepulcēsies desmit 

jaunas valstis: Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, 

Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. 

Tādējādi Eiropas Savienībā dalībvalstu skaits palielināsies no 15 

uz 25 un iedzīvotāju skaits attiecīgi no 380 miljoniem uz 

455 miljoniem. 2007. gadā dalībvalstīm pievienosies Bulgārija un 

Rumānija. Savukārt Turcija ir oficiāli atzīta par kandidātvalsti.

Lai iestātos Eiropas Savienībā, kandidātvalstij jābūt demokrātiskai 

valstij, kura ievēro cilvēktiesības un minoritāšu tiesības, tajā 

jāvalda ilgtspējīgai, Eiropas Savienības ietvaros konkurētspējīgai 

tirgus ekonomikai, kā arī tai jāspēj integrēt savā likumdošanā ES 

likumus.
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Rīt mēs jau būsim 25



Tomorrow’s Europe of 25 Miers, brīvība un demokrātija 

Eiropas Parlamenta Prezidents Pats Kokss ir teicis: 

« Eiropas Savienības paplašināšanās ir vainagojums šīs 

paaudzes eiropiešu politiskajai darbībai.  (..) Vārds «sadalīšana» 

nu pieder pagātnei. Paverot ceļu ES paplašināšanai, Eiropas 

Parlaments ir nolēmis pielikt punktu 20. gadsimta sadalītajai 

Eiropai, kurā valdīja barbarisms, tas atver durvis 21. gadsimta 

Eiropai, kura balstās uz kopējām vērtībām».

Galvenās no tām ir miers, brīvība, demokrātija, tiesiskums, 

cilvēktiesību un minoritāšu tiesību ievērošana, ekonomiskais un 

sociālais progress, vienotība dažādībā.

Labklājības pieaugums
Paplašināšanās jau tagad jūtami iespaido kandidātvalstis. Nu jau 

vairākus gadus to ekonomiskā izaugsme ir gandrīz 4% gadā. 

Vairāk nekā 100 75 miljonu jaunu patērētāju ienākšana Eiropas 

tirgū 2004. gadā veicinās  katras valsts labklājību un līdz ar 

to arī visa kontinenta politisko stabilitāti. ES divdesmit piecas 

dalībvalstis rada apmēram 27% no pasaules bagātībām (ASV - 

31%, Japāna -  14%, Krievija -  5,5%). 
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Pievienošanās Eiropas Savienībai



Kaut arī statistikas datu salīdzinājumi paši par sevi neko 

nepierāda, tomēr jāatzīmē, ka no 1991. līdz 2002. gadam 

ienākumi uz iedzīvotāju Spānijā, Grieķijā, Īrijā un Portugālē - 

valstīs, kur tie bija krietni zemāki nekā vidējie ienākumi Kopienā 

tad, kad šīs valstis tur iestājās,-  ir pieauguši vismaz divas reizes 

ātrāk nekā vidējie ienākumi uz iedzīvotāju visā Eiropas Savienībā 

kopumā.  Tātad šo valstu ekonomikai pievienošanās deva 

spēcīgu impulsu.

Kopš 1989. gada ir izstrādātas vairākas programmas, kas 

sagatavo kandidātvalstis iestājai Eiropas Savienībā.  To mērķis 

ir stiprināt valsts pārvaldi, pielāgot likumdošanu, finansēt 

reģionālo un lauku attīstību, ieguldīt līdzekļus vides aizsardzībā 

un transportā, kā arī pakāpeniski iepazīstināt ar Eiropas 

Savienības politikas virzieniem.

No 2004. līdz 2006. gadam Eiropas Savienības budžetu 

papildinās vairāk nekā 40 miljardi eiro, kas  ar Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda starpniecību nonāks desmit jaunajās 

dalībvalstīs. Fonda mērķis ir palīdzēt tiem reģioniem, kuru 

attīstība ievērojami atpaliek no caurmēra attīstības Eiropas 

Savienībā.  Šie 40 miljardi līdzinās 3% no minēto valstu gada 

iekšzemes kopprodukta. Taču ieguvums no pievienošanās 

Eiropas Savienībai nav mērāms naudā; pats nozīmīgākais ir 

dinamiska politiskā un ekonomiskā attīstība, kuru noteiks 

piederība Eiropas Savienībai.
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Dzīves kvalitāte
Garantējot mieru un cilvēktiesību ievērošanu, cīnoties pret 

augsto  organizēto noziedzību un terorisma draudiem, radot 

plašu brīvas pārvietošanās  telpu, piemērojot stingras prasības 

apkārtējai videi, kodolenerģijas izmantošanai un pārtikas 

drošībai, Eiropas Savienība veicina dzīves kvalitātes pieaugumu 

nākamajās dalībvalstīs.

Kultūras dažādība
Eiropas projekts sevišķi uzsver kultūru dažādību. Vienotība 

dažādībā stiprina Eiropas Savienības dalībvalstis. Lēmumi tiek 

pieņemti demokrātiski, pirms katra lēmuma pieņemšanas notiek 

plašas diskusijas.



Tomorrow’s Europe of 25 Eiropas Savienības vēsture ir vairāk nekā 50 gadus ilga. Sākumā 

to veidoja Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande 

un Vācija. Pēc tam 1973. gadā Eiropas Savienībai piepulcējās  

Apvienotā Karaliste, Dānija un Īrija,  1981. gadā - Grieķija,  1986. 

gadā - Portugāle un Spānija, 1995. gadā - Austrija, Somija un 

Zviedrija. 2004. gadā notiks piektā paplašināšanās.

Laika gaitā Eiropas Savienības risināmo jautājumu loks kļuva 

arvien plašāks. Sākumā tā izstrādāja savu politiku tikai attiecībā 

uz ekonomiku un tirdzniecību, vēlāk arī uz ārpolitiku un 

aizsardzību, tieslietām un  policijas sadarbību, bet tagad arī uz 

cilvēktiesībām. 

Šodien lielākā daļa dalībvalstu likumdošanas tiek saskaņota ar 

Eiropas Savienībā pieņemtajiem lēmumiem.  Tomēr ES nekad 

nepārkāpj zelta likumu: tā rīkojas tikai tad, ja Eiropas Savienība 

spēj rīkoties efektīvāk nekā katra dalībvalsts atsevišķi. Un, 

lai tā veiksmīgi darbotos kā 25 dalībvalstu apvienība, tai ir 

nepieciešama Konstitūcija.
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Eiropas 50 gadi



Tomorrow’s Europe of 25 Eiropas Savienībai paplašinoties,  Eiropas Parlamenta loma 

pakāpeniski palielinājās. Šodien tā funkcijas Eiropas Savienībā 

ir ļoti līdzīgas jebkuras valsts parlamenta funkcijām. Kopā 

ar Ministru Padomi tas pieņem likumus. Eiropas Parlamenta 

darbība tātad tieši skar ikviena eiropieša intereses - tas ir 

nopietns iemesls, lai piedalītos vēlēšanās.

Kopš 1979. gada deputātus ievēlē uz 5 gadiem. Tie apvienojas 

nevis pēc valstiskās piederības, bet gan politiskajās grupās. 

Pašlaik Eiropas Parlamentā darbojas 7 politiskās grupas un 

neliels skaits grupām nepievienojušos deputātu. Parlamenta 

darba valodas ir visas Eiropas Savienības oficiālās valodas: 

šodien 11,  bet 2004. gadā - 20. Arī latviešu valoda kļūs par 

oficiālo ES valodu.

Eiropas Parlaments ir diskusiju un lēmumu pieņemšanas vieta, 

kur saduras dažādi uzskati un tiek risināti politiski aktuāli un 

katrai dalībvalstij svarīgi jautājumi.  Eiropas Parlaments ir kā 

Eiropas sabiedriskās domas laboratorija.
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Eiropas Parlaments demokrātijas 
nodrošināšanai



Tomorrow’s Europe of 25 Uzreiz pēc Pievienošanās līgumu parakstīšanas 2003. gada 

maijā Eiropas Parlaments uzņēma 162 novērotājus - to valstu 

parlamentu pārstāvjus, kuras pievienosies Eiropas Savienībai 

2004. gadā. Šie deputāti piedalās Eiropas Parlamenta sanāksmju 

darbā un jau tagad iesaistās to parlamentāro komiteju un 

politisko grupu debatēs, kurām tie ir piesaistīti. 

2004. gada jūnijā jauno dalībvalstu pilsoņi, kuri vienlaikus būs 

arī Eiropas Savienības pilsoņi, ievelēs savus deputātus Eiropas 

Parlamentā. 

Eiropas Parlamentā, kurā šodien ir 626 deputāti, 2004. gadā būs 

732 deputāti, no kuriem 162 nāks no jaunajām dalībvalstīm.

Eiropas Parlaments 2004. gada jūnijā

                                              vietu skaits

Polija                                               54

Ungārija                                        24

Čehijas Republika                    24

Slovākija                                       14

Lietuva                                           13

Latvija                                               9

Slovēnija                                          7

Kipra                                                  6

Igaunija                                            6

Malta                                                 5
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Eiropas Parlaments: 
732 deputāti 2004. gadā



Tomorrow’s Europe of 25 Eiropas Parlaments kopā ar Ministru Padomi pieņem lielāko 

daļu likumu. Tas balso par budžeta pieņemšanu. Ievēlēts uz 

pieciem gadiem, tas lielā mērā nosaka lēmumus, kuri iespaido 

eiropiešu ikdienas dzīvi.

Eiropadome, kuru veido Eiropas Savienības valstu vai 

valdību vadītāji un Eiropas Komisijas prezidents, tiekoties 

vismaz divas reizes gadā samitos, nosaka Eiropas Savienības 

pamatnostādnes. Tā atskaitās Eiropas Parlamentam, kurš tai 

sniedz ieteikumus. 

Eiropas Komisijai savukārt ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, 

un tā uzrauga, kā tiek piemērotas pieņemtās politikas. 

Tās sastāvs atjaunojas reizi piecos gados. Komisāri ir neatkarīgi. 

Parlaments kontrolē Komisijas darbību un var tai izteikt 

neuzticību. 

Eiropas Kopienu tiesa raugās, lai tiktu ievērotas Kopienas 

tiesības un likumdošana. Tai ir tiesības noteikt sankcijas.
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Eiropas Savienība un tās veidotāji


