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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Juridiskā komiteja

1. uzskata, ka Konstitūcijas saturs, par ko Parlaments jau paudis savu viedokli 2005. gada 
12. janvāra rezolūcijā1, nedrīkst būt Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojuma 
temats; ziņojumā būtu jārunā par publisko debašu metodi pārdomu perioda laikā Eiropas 
Savienībā;

2. atkārtoti pauž savu uzskatu, ko tā jau paudusi par minēto rezolūciju un Konstitūcijas 
aspektiem, kuri ietilpst tās kompetencē;

3. šajā sakarā uzsver, ka jomās, kas attiecas uz Juridiskās komitejas darbību, it īpaši saistībā 
ar tiesību aktiem un procedūrām, struktūru, funkcijām un pieeju Eiropas Kopienu Tiesai, 
ir grūti iedomāties, ka Konstitūcijas panākto ievērojamo rezultātu varētu sasniegt citā 
kontekstā un ar citu līdzekļu palīdzību;

4. uzskata, ka no juridiskā viedokļa nav pieļaujams, ka spēkā stājas tikai Konstitūcijas I daļa, 
tā kā tas nebūtu savienojams ar spēkā esošajiem līgumiem bez to pamatīgas pārbaudes;

5. atgādina, ka Konstitūcija ir veidojusies plašas vienprātības rezultātā, iesaistoties visu 
dalībvalstu parlamentiem un valdībām, kā arī visām Eiropas Savienības iestādēm;

6. tāpat atgādina, ka salīdzinājumā ar Konstitūciju Līgums par Eiropas Savienību vēl nekad 
nav izstrādāts ar tādu pārredzamību un organizējot dialogu ar pilsonisko sabiedrību, 
jaunatni un visiem valsts pārvaldes teritoriālajiem līmeņiem;

7. atgādina, ka situācija, kura pašlaik ir izveidojusies, ir jau paredzēta Deklarācijā Nr. 30 par 
Līguma par Konstitūciju Eiropai ratificēšanu; tajā ir teikts:

„Konference pieņem zināšanai, ka, ja divus gadus pēc tam, kad ir parakstīts Līgums 
par Konstitūciju Eiropai, četras piektdaļas dalībvalstu ir to ratificējušas un viena vai 
vairākas dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām ratificēšanas procesā, šis jautājums tiek 
darīts zināms Eiropadomei.”

8. uzskata, ka Padome ir rīkojusies saskaņā ar minēto deklarāciju un problēmu risinājusi, 
izlemjot noteikt pārdomu periodu, lai novērstu grūtības un dalībvalstīm, kuras vēlas, 
nodrošinātu ratifikācijas procesa turpināšanu;

9. ierosina izmantot pārdomu periodu, lai ar sabiedrisko debašu palīdzību, kuras padarītu 
skaidrāku, padziļinātu un demokratizētu vienprātību par Konstitūciju, no jauna 
iedarbinātu Konstitūcijas projektu un piedāvātu risinājumus problēmām, kuras kavē 
Konstitūcijas pieņemšanu;

  
1 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.



PE 364.688v04-00 4/6 AD\591182LV.doc

LV

10. ir pārliecināta, ka vienam no mērķiem pārdomu periodā jābūt saistītam ar to, kādā veidā 
atgūt pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai; uzskata, ka, lai sasniegtu minēto mērķi, ir 
vajadzīgas pastāvīgas debates par to, kā ES var uzlabot savu sniegumu un kādu 
ieguldījumu tā var dot cilvēku reālo problēmu risināšanā;

11. norāda, ka Eiropas Parlaments savā rezolūcijā par sarunu sākšanu ar Turciju ir uzsvēris, ka 
Eiropas Konstitūcijas pieņemšana ir priekšnoteikums jebkurai nākamai ES paplašināšanai 
un ka Eiropas Savienības uzņemšanas spējai ir piešķirta pastiprināta nozīme arī Padomes 
līmenī;

12. uzskata, ka pārdomu periodam un debatēm ir jākalpo tam, lai konsolidētu Konstitūcijas 
sasniegumus un nekādā gadījumā nemazinātu Konstitūcijas satura nozīmi;

13. uzskata, ka pārdomu periods jāizmanto, lai pastiprinātu pilsoņu informētību ne tikai par 
pašu Konstitūciju, bet arī par pašreiz spēkā esošajiem līgumiem, uz kuriem šobrīd balstās 
Eiropas Savienība un kuri turpmāk paliks spēkā, ja Konstitūciju nepieņems; 

14. tāpat uzskata, ka pārdomu perioda laikā ir jāorganizē strukturētas, interaktīvas un 
rezultatīvas debates, kurās piedalās Eiropas pilsoņi, pilsoniskā sabiedrība, sociālie 
partneri, valstu parlamenti, politiskās partijas un ES iestādes; šai sakarā ierosina:

a) debašu un aptauju pamatā izveidot jautājumu anketu, kurā apkopoti būtiski jautājumi 
par Konstitūciju  un uz kuras pamata dalībvalstu politiskām partijām, pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem un citām atbildīgām personām vajadzētu organizēt pēc 
iespējas vairāk debašu,  un kura būtu pieejama arī tīmekļa vietnēs;

b) izmantojot sabiedriskās aptaujas metodi (EIROBAROMETRS), reprezentatīvā veidā 
noskaidrot pilsoņu dažādos viedokļus par Konstitūcijas devumu un Eiropas 
Savienības nākotni;

c) katrā dalībvalstī izveidot darba grupu, kas atbild par šīm debatēm un sagatavo 
ziņojumu par attiecīgās dalībvalsts pilsoņu attieksmi; šādus ziņojumus varētu 
sagatavot Eiropas Parlamenta un attiecīgo dalībvalstu parlamentu deputāti; 

d) šiem ziņojumu sagatavotājiem būtu jātiekas kopīgā Eiropas konferencē un, ņemot 
vērā debates dalībvalstīs, jācenšas izstrādāt kopīgus secinājumus;

15. uzskata, ka, ja attiecībā uz Līgumu par Konstitūciju Eiropai ir ierosinājumi, kas ES bez 
šaubām tuvinātu pilsoņiem, tad darbs būtu jāturpina; ņemot vērā Eiropas ombuda īpašajā 
ziņojumā pausto atzinumu par to, ka Padome pieļauj kļūdu pārvaldē, ja ar likumdošanu 
saistītās sanāksmes rīko slepenībā, aicina Padomi nekavējoties pieņemt ombuda 
ieteikumus;

16. ierosina veikt tādu pētījumu par izmaksām pārvaldē, demokrātiju un pārredzamību 
Konstitūcija nepieņemšanas gadījumā, kurš līdzinātos pētījumam, ko, gatavojoties vienota 
Eiropas iekšējā tirgus izveidei, izstrādāja, lai noteiktu izmaksas gadījumā, ja vienotas 
Eiropas projekts neīstenotos; 

17. uzskata, ka debatēs būtu jārunā arī par to, kādā veidā risināt problēmas Francijā un 
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Nīderlandē un kā reaģēt uz tautas nobalsošanas rezultātiem minētajās valstīs, nepieviļot 
tos Eiropas dalībvalstu pilsoņus, kuri Konstitūcijas projektu ir jau pieņēmuši;

18. aicina Lielbritānijas un Austrijas prezidentūru uzsākt pārdomu perioda sagatavošanu 
ierosinātajā veidā. 
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