
 

AM\544260LV.doc  PE 347.293v01-00/1-282 

LV LV 

EIROPAS PARLAMENTS 
2004 2009 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 

2004. gada 13. oktobrī PE 347.293v01-00/1-282 

GROZĪJUMI Nr. 1-282 

Ziņojuma projekts (PE 347.293v01-00) 
Richard Corbett un Íñigo Méndez de Vigo 
Eiropas Konstitucionālā līguma projekts 
(2004/2129(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 
 
 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 1 
  

Visā ziņojumā svītrot vārdu “projekts” aiz vārda “Konstitūcijas” 

 Or. en 

 

Iesniedzis Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 2 
  

Zemsvītras piezīmes pārveidot par beigu piezīmēm 

 Or. en 
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Iesniedzis Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 3 
1. norāde 

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālo līgumu (svītrot) 

 Or. en 

 

Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 4 
2.a) norāde (jauna) 

2.a) ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 

 Or. nl 

 
 

Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 5 
2.b) norāde (jauna) 

2.b) ņemot vērā Eiropadomes Lākenes sanāksmē pieņemto deklarāciju 

Zemsvītras piezīme: Eiropadomes Lākenes sanāksme, Lākenes deklarācija par Eiropas 
Savienības nākotni, SN 273/01, 2001. gada 15. decembrī 

 Or. nl 

 
 

Iesnieguši Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Grozījums Nr. 6 
4.a) norāde (jauna) 

– ņemot vērā Parlamenta 2004. gada 26. februāra Rezolūciju par labāku 
likumdošanu, mudinot dalībvalstis pieņemt kārtību, kas ļauj valstu parlamentiem un 
vajadzības gadījumā citiem dalībvalstu likumdevējiem iesaistīties likumdošanas 
procedūrā 
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 Or. en 

 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 7 
Piektais ievilkums, 4. zemsvītras piezīme 

Pievienot atsauces uz visām rezolūcijām, ko EP pieņēmis, balstoties uz Konstitucionālo 
jautājumu komitejas ziņojumiem: Napolitano (reģioni), Napolitano (valstu parlamenti), 
Lamassoure (kompetenču sadale), Bourlanges (normatīvo aktu hierarhija) un Carnero 
González (juridisku personu statuss) 

 Or. es 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 8 
A. apsvērums 

A. Eiropas Savienības loma vēsturē ir bijusi izveidot kopēju projektu, kas balstās 
taisnīgumā, mierā un demokrātijā, tautām un paaudzēm, apvienojot laikmetīguma 
kultūru, ekonomisko brīvību un vērtību sistēmu, kurā augsti ciena cilvēku 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 9 
A. apsvērums 

A. Eiropas Savienībai savas pastāvēšanas laikā ir bijusi ievērojama loma, lai izveidotu 
brīvības un miera, labklājības, tiesiskuma un drošības telpu, kas nepārtraukti 
paplašinās 

 Or. en 
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Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 10 
A. apsvērums 

A. Eiropas Savienība savas pastāvēšanas laikā veiksmīgi ir radījusi demokrātijas, 
brīvības un miera, labklājības, tiesiskuma un drošības telpu, kas nepārtraukti 
paplašinās 

 Or. en 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 11 
B. apsvērums 

B. Eiropas Konstitūcijas projekts iezīmē lielu soli uz priekšu jauno uzdevumu sakarā, 
jo: 

 
– tas izveido institucionālo sistēmu, kas dod lielāku politisko un tiesisko 

saskaņotību; 
 

– tas piedāvā paredzamāku un efektīvāku lēmumu pieņemšanas sistēmu; 
 

– tas turpina sociālo un teritoriālo kohēziju; 
 

– tas piešķir Pamattiesību hartai saistošu statusu, no jauna apstiprinot, ka ES nav 
tikai tirgus loma, bet ka ES ir arī teritorija ar vērtībām; 

 
– tas vairo pilsoniskumu un lēmumu leģitimitāti; 

 
– tas ietver pārnacionālu tiesību jēdzienu, paredzot taisnīgākas attiecības starp 

cilvēkiem un līdzsvarotākas attiecības starp valstīm 
 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 12 
B. apsvērums 

B.  Eiropas Konstitūcijas projekts nostiprina šos sasniegumus un dod ES iespēju risināt 
21. gadsimta lielākos uzdevumus, piemēram, globalizācijas regulēšanu un taisnīgas 
un demokrātiskas starptautiskās kārtības noteikšanu, kā arī pienācīgi reaģēt uz 
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pilsoņu centieniem viņu ikdienas dzīvē 

 Or. es 

 

Iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 13 
B. apsvērums 

B. Eiropas Konstitūcijas projektā mēģina apkopot šos sasniegumus un padara tos 
uzskatāmākus Eiropas pilsoņiem un pārējai pasaulei 

 Or. fr 

 
 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 14 
B. apsvērums 

B.  Eiropas Konstitūcijas projekts apkopo šos sasniegumus tikai nelielā mērā, nepadarot 
tos uzskatāmākus Eiropas pilsoņiem un pārējai pasaulei 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 15 
B. apsvērums 

B.  Eiropas Konstitūcijas projekts ne tikai nostiprina šos sasniegumus, bet arī vairo 
Eiropas Savienības spēju efektīvi reaģēt gan savā teritorijā, gan ārpus tās 

 Or. en 
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Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 16 
B. apsvērums 

(Apvieno B. un C. apsvērumu) 

B.  Eiropas Konstitūcijas projekts nostiprina šos sasniegumus un padara tos uzskatāmākus 
Eiropas pilsoņiem un pārējai pasaulei, kā arī ievieš vairākus nozīmīgus jauninājumus, 
kas ir būtiski, lai uzturētu un attīstītu Eiropas Savienību ar 25 un, iespējams, vairāk 
dalībvalstīm 

 Or. en 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 17 
C. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 18 
C. apsvērums 

C. Konstitūcijas projekts kodificē līdzšinējos Eiropas Līgumus un izveido institucionālo 
kārtību, kas ir piemērota jaunajam politiskajam laikmetam sakarā ar 
paplašināšanos, uzņemot jaunas dalībvalstis (paplašināšana), un pastiprinātu 
pilsonisko līdzdalību (padziļināšana) 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 19 
C. apsvērums 

C. Konstitūcijas projekts iezīmē izšķirīgu virzību uz politiskas savienības pabeigšanu, 
jo, cita starpā, tas ievieš nozīmīgus institucionālos jauninājumus, kas dos iespēju 
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stiprināt un padarīt demokrātiskāku paplašināto ES un nodrošinās, ka ES 
nepārvēršas vienīgi par brīvās tirdzniecības zonu 

 Or. es 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 20 
C. apsvērums 

C. daudzas Konstitūcijas projekta daļas konstitucionalizē spēkā esošo un jau ratificēto 
Eiropas Līgumu noteikumus, kam Konstitūcijā nav vietas, jo tie ietver sektorpolitikas 
uzdevumus 

 Or. fr 

 
 

Iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 21 
C. apsvērums 

C. daudzos Konstitūcijas projekta pantos ir apkopoti spēkā esošo (svītrojums) Eiropas 
Līgumu noteikumi, taču tas arī ievieš vairākus nozīmīgus jauninājumus, kas ir būtiski, 
lai Eiropas pilsoņu interesēs uzturētu un attīstītu Eiropas Savienību ar 25 un, 
iespējams, vairāk dalībvalstīm 

 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Joachim Wuermeling 

Grozījums Nr. 22 
C. apsvērums 

C. daudzos Konstitūcijas projekta pantos ir apkopoti spēkā esošo un jau ratificēto Eiropas 
Līgumu noteikumi, taču tas arī ievieš vairākus institucionālus jauninājumus 
(svītrojums), kas ir būtiski, lai Eiropas pilsoņu interesēs uzturētu un attīstītu Eiropas 
Savienību ar 25 un, iespējams, vairāk dalībvalstīm 
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Pamatojums: jauninājumi ir būtiski rīcībspējas saglabāšanai 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 23 
C. apsvērums 

C. daudzos Konstitūcijas projekta pantos ir apkopoti spēkā esošo un jau ratificēto Eiropas 
Līgumu noteikumi, taču tas arī ievieš vairākus institucionālus jauninājumus, kas ir 
būtiski, lai Eiropas pilsoņu interesēs uzturētu un attīstītu Eiropas Savienību ar 25 un, 
iespējams, vairāk dalībvalstīm 

 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 24 
C.a) apsvērums (jauns) 

C.a) Konstitūcijas projekta noteikumos ir veikti daudzi institucionāli grozījumi, kuru 
trūkumi un priekšrocības jāanalizē no lēmumu pieņemšanas un Kopienas iestāžu 
funkcionēšanas viedokļa 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 25 
D. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 
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Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 26 
D. apsvērums 

Svītrots 

 Or. nl 

 
 

Iesniedzis Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 27 
D. apsvērums 

D. Konstitūcijas projekts pašlaik ir reāls, pateicoties Konventa sekmēm, kurš to 
izstrādāja, izmantojot demokrātisku, pārstāvības un pārredzamu metodi, kas ir 
izrādījusies pilnīgi efektīva, un Konventā kā locekļi aktīvi piedalījās Eiropas 
Parlamenta deputāti, valstu parlamentārieši, valdību un Komisijas pārstāvji, un 
Konvents vienmēr ņēma vērā Eiropas Savienības pilsoņu devumu, ko pārstāvēja 
attiecīgas iestādes un organizācijas 

 Or. es 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 28 
D. apsvērums 

D. Konstitūcijas projekta izstrādei daudz deva tā sagatavošanas darbs, ko ir veicis 
Eiropas Parlaments apmēram divdesmit gadu laikā, kopš to ievēl tiešās vēlēšanās, un 
pēc tam Eiropas Konvents, kurā sapulcējas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu deputāti, valdību pārstāvji un Eiropas Komisija; tādēļ tam ir funkcionāls 
pamats, ko nodrošina valstu un pilsoņu pārstāvība 

 Or. pt 
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Iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 29 
D. apsvērums 

Neskar angļu valodas variantu 

 Or. de 

 
 

Iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 30 
D. apsvērums 

D. Konstitūcijas projekta izstrāde nebūtu iespējama bez tā sagatavošanas darba, ko ir 
veicis Eiropas Parlaments apmēram divdesmit gadu laikā, kopš to ievēl tiešās 
vēlēšanās, un pēc tam Eiropas Konvents, kurā papildus pārstāvjiem no Eiropas 
Parlamenta deputātu vidus kā locekļi sapulcējās arī dalībvalstu parlamentu pārstāvji, 
valstu un valdību vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji, un novērotāju statusā arī 
pārstāvji no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un 
sociālajiem partneriem, kā arī Eiropas Savienības ombuds 

 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 31 
D. apsvērums 

D. Konstitūcijas projekta izstrāde nebūtu iespējama bez tā sagatavošanas darba, ko ir 
veicis Eiropas Parlaments apmēram divdesmit gadu laikā, kopš to ievēl tiešās 
vēlēšanās, un pēc tam Eiropas Konvents, kurā sapulcējās Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu deputāti, valdību pārstāvji, reģionu pārstāvji, NVO pārstāvji 
un Eiropas Komisija 

 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
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Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 32 
D. apsvērums 

D. Konstitūcijas projekta izstrāde nebūtu iespējama bez tā sagatavošanas darba, ko ir 
veicis Eiropas Parlaments apmēram divdesmit gadu laikā, kopš to ievēl tiešās 
vēlēšanās, un pēc tam Eiropas Konvents, kurā sapulcējās Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu deputāti, valdību pārstāvji un Eiropas Komisija, tomēr būtu 
labāk, ja Konstitūciju izstrādātu iestādes locekļi, kurus ievēlē Eiropas Savienības 
pilsoņi 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 33 
E. apsvērums 

Svītrots 

 Or. nl 

 
 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 34 
E. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 35 
E. apsvērums 

E. šo reprezentatīvo pamatu Konvencijas izstrādes darba gaitā papildināja ar kritiskām 
un plurālistiskām sabiedriskām diskusijām, kā rezultātā nonāca pie vienprātības, ko 
Valdību konference sākotnēji atstāja nemainītu 
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 Or. pt 

 

Iesniedzis Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 36 
E. apsvērums 

E. Konvents un Konstitūcijas projekts nebūtu iespējams bez Eiropas Parlamenta 
sniegtā spēcīgā politiskā pamudinājuma un nebeidzamā sagatavošanās darba īpaši 
saistībā ar to, ka Nicas Līgumu atzina par neizdevušos, un paplašināšanās sakarā 

 Or. es 

 

Iesniedzis Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 37 
E. apsvērums 

E. Eiropas Konventam, ko izveidoja kā organizāciju bez jebkādām pilnvarām strādāt ar 
Konstitūciju, uztieptā darba metode neatbilda demokrātijas principiem 

 Or. pl 

 

Iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 38 
E. apsvērums 

E. (svītrojums) Konvents par Eiropas nākotni, ko sākotnēji ierosināja Eiropas 
Parlaments un kam ir augsta leģitimitātes pakāpe pateicoties tam, ka lielāko daļu tā 
locekļu Eiropas Savienības pilsoņi kā savus pārstāvjus ievēlēja tiešās vēlēšanās, ļāva 
Konstitūciju sagatavot atklātā un plurālistiskā politiskā procesā (svītrojums) 

 Or. de 
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Iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 39 
E. apsvērums 

E. Konvents kā darba metode, ko sākotnēji ierosināja Eiropas Parlaments un kas ļauj 
konstitucionālos tekstus sagatavot atklātā, pārredzamā un plurālistiskā politiskā 
procesā, pierādīja savu lietderību (svītrojums) 

 Or. fr 

 
 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 40 
E. apsvērums 

E. Konventa kā darba metodes, ko sākotnēji ierosināja Eiropas Parlaments un kas ļauj 
konstitucionālos tekstus sagatavot atklātā, pārredzamā un plurālistiskā politiskā 
procesā, lietderību pierādīja tas, ka pēc tam notikusī Valdību konference pieņēma 
Konventa projekta lielāko daļu 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 41 
E. apsvērums 

E. Konventa kā darba metodes, ko sākotnēji ierosināja Eiropas Parlaments un kas ļauj 
konstitucionālos tekstus sagatavot atklātā, pārredzamā un plurālistiskā politiskā 
procesā, lietderību pierādīja tas, ka pēc tam notikusī Valdību konference lielāko daļu 
Konventa projekta atstāja nemainītu 

 Or. en 

 



 

PE 347.293v01-00/1-282 14/93 AM\544260LV.doc 

LV 

Iesniedzis Jacek Protasiewicz 

Grozījums Nr. 42 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. pl 

 

Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 43 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesnieguši Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 44 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesniedzis Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 45 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 
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Iesniedzis Sérgio Sousa Pinto 

Grozījums Nr. 46 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 47 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 48 
F. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 49 
F. apsvērums 

F. Konventa izstrādātā teksta stiprība un vienprātība par to, kā arī Eiropas 
Parlamenta, valstu parlamentu un Eiropas Savienības valdību lielākās daļas 
apņemšanās un sabiedriskās domas spiediens lika Valdību konferencei pieņemt 
turpmāku rīcību, neskatoties uz 2003. gada decembrī Briselē notikušo neveiksmīgo 
augstākā līmeņa sanāksmi, un 2004. gada 18. jūnijā pieņemt Eiropas Konstitūcijas 
projektu; neskatoties uz to, notikumi atkal parādīja Valdību konferenču kā metodes 
milzīgos trūkumus salīdzinot ar Konventu kā metodi 

 Or. es 
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Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 50 
F. apsvērums 

F. Valdību konference ir lielā mērā pārņēmusi Eiropas Konventa priekšlikumu 

 Or. nl 

 
 

Iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 51 
F. apsvērums 

F. tomēr Valdību konference dažos gadījumos piekrita projekta grozījumiem, kurus visus 
nevar uzskatīt par uzlabojumiem (svītrojums) 

 

 Or. de 

 
 

Iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 52 
F. apsvērums 

F. tomēr Valdību konference dažos gadījumos neievēroja pārliecinošo vienprātību 
Konventā, kurā piedalījās arī pašas pārstāvji, un Konstitūcijas projektā par labu 
valdībām izdarīja tādus grozījumus Konstitūcijas projektā, kas mazina institucionālo 
līdzsvaru 

 Or. de 
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Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 53 
F. apsvērums 

F. tomēr Valdību konference dažos gadījumos piekrita projekta grozījumiem nozīmīgās 
politikas jomās un lēmumu pieņemšanā, kas ir trūkums, salīdzinot ar Konventa 
vienprātībā pieņemto Konstitūcijas projektu, piemēram, ka formula Padomes 
kvalificētā vairākuma veidošanai kļuva sarežģītāka 

 Or. fr 

 
 

Iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 54 
F. apsvērums 

F. tomēr Valdību konference (svītrojums) piekrita projekta grozījumiem, kuri 
Konstitūciju padara vājāku, īpaši tam, ka formula Padomes kvalificētā vairākuma 
veidošanai kļuva sarežģītāka 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 55 
F.a) apsvērums 

F.a) valstu valdību pārstāvji daudzos gadījumos kavēja Konventa darbu, kad vien bija 
iespējams; fakts, ka Prezidiju iecēla valstu un valdību vadītāji, nevis ievēlēja 
Konvents, Prezidija dominējošais stāvoklis, slepenās sarunas un valdību pārstāvju 
pastāvīgie veto draudi atkārtoti noveda pie tā, ka rezultāti bija pretrunā ar 
vairākuma patiesajām vēlmēm un aizkavēja reformas 

 Or. de 
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Iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 56 
G. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 57 
G. apsvērums 

G. nolīgums par Konstitūcijas projektu ar katru atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalsts 
valdību apliecināja, ka visas ievēlētās dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisu par 
pamatu, ko tās vēlas izmantot turpmākam kopīgam darbam, ar noteikumu, ka 
Konstitūcijas projektu ratificē vai nu tieši, dalībvalstu pilsoņiem piedaloties 
referendumos, vai arī to ratificē pilsoņu ievēlētie pārstāvji 

 Or. fr 

 
 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 58 
G. apsvērums 

G. nolīgums par Konstitūcijas projektu ar katru atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalsts 
valdību apliecināja, ka visas ievēlētās dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisu par 
pamatu, ko tās vēlas izmantot turpmākam kopīgam darbam, un visām dalībvalstīm 
būs jādod maksimāls politisks ieguldījums, lai līdz 2006. gada 1. novembrim 
nodrošinātu ratifikāciju 

 Or. es 

 

Iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 59 
G.a) apsvērums (jauns) 

G.a) viens no nopietnākajiem gadījumiem attiecībā uz valdību iejaukšanos Konventa 
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prasību formulēšanā bija pilnvaru daļēja atcelšana Saloniku augstākā līmeņa 
tikšanās laikā, kā rezultātā Konstitūcijas III daļa bija jāpieņem Prezidija izstrādātā 
projekta variantā, lai gan Konventa lielais vairākums prasīja tālejošākas izmaiņas 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 60 
H. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 61 
H. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 62 
H. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesniedzis Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 63 
H. apsvērums 

Svītrots   
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 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, Béatrice 
Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 64 
H. apsvērums 

Svītrots 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 65 
H. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesniedzis Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 66 
H. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 67 
H. apsvērums 

H. lai novērstu nepamatotu kritiku, ka Konstitūcijas projekta rezultātā izveidosies 
centralizēta lielvalsts, jau no paša sākuma jāuzsver, ka Konstitūcijas projekts drīzāk 
stiprinās, nekā vājinās Eiropas Savienības sociālo aspektu un tas nenoniecina 
Eiropas vēsturiskos un garīgos pirmsākumus, atsaucoties uz tās kultūras, reliģijas 
un humānisma mantojumu 



 

AM\544260LV.doc 21/93 PE 347.293v01-00/1-282 

 LV 

 Or. es 

 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 68 
H. apsvērums 

H. projekts cieši balstās dalībvalstu (ar to demokrātiski ievēlētām valdībām) un pilsoņu 
pārstāvībā, Konventa veiktajā izstrādē, pieņemšanā Eiropadomē, apstiprināšanā 
Eiropas Parlamentā un ratifikācijā dalībvalstīs saskaņā ar to konstitucionālajiem 
noteikumiem 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Jacek Protasiewicz 

Grozījums Nr. 69 
H. apsvērums 

H. (svītrojums) Konstitūcija 

 Or. pl 

 

Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 70 
H. apsvērums 

H. attiecībā uz Konstitūcijas projektu sabiedriskās diskusijās ir izskanējušas atsevišķas 
kritiskas piezīmes, kas neatbilst tā noteikumu patiesajam saturam un juridiskajām 
sekām 

 Or. en 

 

Iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 71 
H. apsvērums, ievadteikums 

H. par Konstitūcijas projektu ir izteiktas vairākas kritiskas piezīmes sabiedriskās 
diskusijās, lai gan projekts nosaka, ka Konstitūcija 
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 Or. fr 

 
 

Iesniegusi Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 72 
H. apsvērums 

H. dažas kritiskās piezīmes par Konstitūcijas projektu ir jāatspēko, ņemot vērā to, ka 
Konstitūcija 

a) nostiprina valstu parlamentu, kā arī vietējo un reģionālo pašvaldību pilnvaras 
kontrolēt likumdošanas procesu un tādējādi neiesāk centralizētas lielvalsts radīšanu; 

b) atzīst un stiprina sociālo partneru un organizētas pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību, tur godā sociālās tiesības kā pamattiesību daļu, dzimumu līdztiesību 
ievieš kā Eiropas Savienības vērtību, Eiropas Savienības mērķus papildina ar 
sociālu tirgus ekonomiku un pilnu nodarbinātību, ievieš juridisko pamatu 
pakalpojumiem ar tautsaimniecisku nozīmi un ietver sociālo politiku to kompetenču 
vidū, par ko atbild Eiropas Savienība un dalībvalstis kopā, un tādēļ nenovājinās 
Eiropas Savienības sociālo aspektu — gluži pretēji, to nostiprina; 

c) gūst iedvesmu no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma un 
tādējādi pilnīgi ietver Eiropas vēsturiskos un garīgos pirmsākumus, ievērojot tos 
visus 

 Or. it 

 

Iesniedzis Riccardo Ventre 

Grozījums Nr. 73 
H.a) apsvērums 

a) nenovedīs pie centralizētas lielvalsts radīšanas, īpaši ņemot vērā to, ka Konstitūcija 
stiprina subsidiaritātes principu 

 Or. it 
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Iesniedzis Jacek Protasiewicz 

Grozījums Nr. 74 
H.c) apsvērums 

Svītrots 

 Or. pl 

 

Iesniedzis Sérgio Sousa Pinto 

Grozījums Nr. 75 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 76 
I. apsvērums 

Svītrots   

 Or. en 

 

Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 77 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 
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Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 78 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 79 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 80 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. nl 

 
 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 81 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 
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Iesniedzis Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 82 
I. apsvērums 

Svītrots 

 Or. en 

 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 83 
I. apsvērums 

I. Kad Eiropas Konstitūcija stāsies spēkā, tā būs jāīsteno un jāattīsta ambiciozā manierē 
un laika gaitā arī jāpārskata (šajā sakarā EP būs jāizmanto ar pašu Konstitūcijas 
tekstu tam piešķirtās iniciatīvas pilnvaras), lai veiktu īpašus uzlabojumus šādās 
jomās:  

a) pēc iespējas vairāk paplašināt tās jomas, kurās izmanto kvalificētu balsu 
vairākumu un likumdošanas kārtību (attiecībā uz likumdošanas kārtību arī 
daudzgadu finanšu shēmas un Eiropas Savienības pašu resursu apstiprināšana); 

b) reālas ekonomikas vadības noteikšana Eiropas Savienībai (piemēram, attiecībā 
uz ECB funkciju atbilstību ilgtspējīgas attīstības mērķiem un labāku darba vietu 
radīšanai, kā arī EP efektīvu līdzdalību ekonomikas politikas vispārējo 
pamatnostādņu noteikšanā) un arī Eiropas virzīšana, kā pamatā ir sociālā un 
nodarbinātības politika, nostiprinot un attīstot labklājības valsti, sākot ar 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas raksturo mūsu dzīves veidu; 

c) Eiropas Savienības pilsoņu tiesību nostiprināšana, attiecinot to arī uz trešo valstu 
pilsoņiem, kas uzturas ES likumīgi, ilgstoši un pastāvīgi; 

d) uz paritāti balstītas demokrātijas īstenošana Eiropas Savienības iestādēs; 

e) vienkāršots un efektīvāks mehānisms turpmākām reformām, kā arī to 
apstiprināšana Eiropas Parlamentā 

 Or. es 
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Iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 84 
I. apsvērums 

I. (svītrojums) ir jāizsaka nožēla, ka Valdību konference nebija gatava Konstitūcijā iekļaut 
vienošanos par šādiem jautājumiem: 

a) par to jomu paplašināšanu, kurās piemēro kvalificētā balsu vairākuma principu; 

b) par vienkāršāku formulu kvalificētā balsu vairākuma noteikšanai; 

c) demokrātiska un elastīga Konstitūcijas pārskatīšanas metode, kas nepieļauj iespēju, 
ka kāda atsevišķa dalībvalsts var apturēt izmaiņas, un ietver ratifikāciju Eiropas 
Parlamentā; 

d) par (svītrojums) Likumdošanas padomes izveidi, kas ir demokrātiskas reformas 
galvenais elements arī attiecībā uz varas dalījumu un publisku likumdošanas 
procesu; 

da) par pretrunas novēršanu attiecībā uz Konstitūcijas I daļā noteikto pilnīgas 
nodarbinātības mērķi un III daļā noteikto prasību panākt vienkārši augstāku 
nodarbinātības līmeni; 

db) par “pārejas klauzulu” pieņemšanu, kas dod iespēju pāriet no īpašas likumdošanas 
procedūras uz parastu likumdošanas procedūru un no vienprātības un kvalificēto 
balsu vairākumu, kā ierosinājis Konvents 

 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 85 
I. apsvērums 

I. diemžēl Valdību konference kompromisa variantā nespēja panākt vienošanos par 
šādiem jautājumiem: 

a) par to jomu paplašināšanu, kurās piemēro kvalificētā balsu vairākuma principu; 

b) par vienkāršāku formulu kvalificētā balsu vairākuma noteikšanai; 

c) par noteikumu, kas ļautu (svītrojums) izmantot daudz efektīvāku vienkāršotu 
procedūru Konstitūcijas turpmākai pārskatīšanai 

(Svītrots) 
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 Or. en 

Grozījumu iesniedzis Jacek Protasiewicz 

Grozījums Nr. 86 
I apsvērums 

I. (svītrojums) Valdību konference savā galīgajā kompromisa variantā nespēja iekļaut 
šādas vienošanās: 

 Or. pl 

 

Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 87 
I apsvērums, a) apakšpunkts 

a) par plašo jomu, kurā piemēro kvalificēto balsu vairākumu, kā to ierosinājis 
Konvents; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniegusi Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 88 
I apsvērums, b) apakšpunkts 

b) par vienkāršāku un efektīvāku formulu kvalificētā vairākuma noteikšanai; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedzis Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 89 
Ia apsvērums (jauns) 

Ia. ar nožēlu un izbrīnu jākonstatē, ka Konstitūcijas projektā noliegta patiesība, 
neņemot vērā kristietības devumu Eiropas vēsturiskajā mantojumā; 

 Or. pl 
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Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 90 
I apsvērums, da) apakšpunkts (jauns) 

da) par Konstitucionālā līguma III daļas saskaņošanu ar Konstitucionālā līguma I 
daļu, ņemot vērā III daļā noteiktos mērķus un principus;  

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesnieguši Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Grozījums Nr. 91 
I apsvērums, da) apakšpunkts (jauns) 

da)  par agrā brīdinājuma sistēmas, kurā iekļauti dalībvalstu parlamenti, 
paplašināšanu, lai tā ietvertu arī citus likumdevējus parlamentus un asamblejas 
dalībvalstīs; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Grozījums Nr. 92 
I apsvērums, db) apakšpunkts (jauns) 

db) par ES oficiālās valodas statusa piešķiršanu visām valodām, kas atzītas par 
oficiālām kādā dalībvalstī vai tās daļā saskaņā ar tās konstitucionālo kārtību; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Grozījums Nr. 93 
Ia apsvērums (jauns) 

Ia. izsaka nožēlu par varas nodošanu lielākajām dalībvalstīm, kas izriet no Eiropas 
Konstitucionālā līguma projekta; 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Grozījums Nr. 94 
Ib apsvērums (jauns) 

Ib. atzīmē, ka Eiropas Konstitucionālā līguma projekts likvidē pašreizējo Eiropas 
Savienību un nodibina jaunu; uzskata, ka vecās Eiropas Savienības likvidācijai 
jānotiek pēc vienprātīga lēmuma; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Grozījums Nr. 95 
Ic apsvērums (jauns) 

Ic. atzīmē, ka Eiropas Konstitucionālā līguma projektā nav iekļauta daudznacionālas 
demokrātijas funkcionāla koncepcija; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 96 
Ia apsvērums (jauns) 

Ia. jāizsaka nožēla, ka Konstitucionālajā līgumā nebija iespējams iekļaut vienošanos 
par: 

a) nepārprotamu uzbrūkošu karu aizliegumu un atturēšanos no jebkāda veida 
militāras iejaukšanās no Eiropas Savienības vai kādas no tās dalībvalstīm puses; 

b) Eiropas Savienības drošības politikas ievirzīšanu uz atbruņošanos un strukturālu 
neuzbrukšanas spēju; 

c) Eiropas Atbruņošanās aģentūras izveidi; 

d) plašu parlamentāru izpēti, ko par Eiropas Savienības ārējām darbībām veic Eiropas 
Parlaments; 

e) visaptverošu juridisku pārbaudi, ko par kopējo ārpolitiku un drošības politiku veic 
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Eiropas Kopienu tiesa; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Francesco Enrico Speroni 

Grozījums Nr. 97 
Ia apsvēruma a) apakšpunkts (jauns) 

Ia. uzskata par nepieņemamu, ka: 

a) vienīgi Komisijai joprojām pieder iniciatīvas tiesības, kamēr Parlamentam — 
vienīgajai institūcijai, ko tieši ievēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi — nav dotas 
likumdošanas iniciatīvas tiesības; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedzis Francesco Enrico Speroni 

Grozījums Nr. 98 
Ia apsvēruma b) apakšpunkts (jauns) 

Ia. b)  nav neviena noteikuma par tautas nobalsošanas izmantošanu, ne ar mērķi ko 
ierosināt vai noraidīt, ne izteikt viedokli vai apstiprināt; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedzis Francesco Enrico Speroni 

Grozījums Nr. 99 
Ia apsvēruma c) apakšpunkts (jauns) 

Ia. c)  subsidiaritātes principa pārmērīga mīkstināšana, “agrās brīdināšanas” sistēmā 
iekļaujot dalībvalstu parlamentus, kā arī vienprātības principa nozīmes balsošanā 
mazināšana ļauj Eiropas Savienībai uzurpēt dalībvalstu suverenitāti un aizskart to 
likumdošanas pilnvaras;  

 Or. it 
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Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 100 
Punkts pirms 1. punkta (jauns) 

-1. uzskata Konstitucionālo līgumu par īpaši svarīgu pagrieziena punktu Eiropas 
integrācijas procesā un izsaka gandarījumu, ka to sagatavoja ne tikai vienīgi 
Valdību konference, bet galvenokārt Konvents, publiski apspriežot un plaši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 101 
1.a punkts pirms 1. punkta (jauns) 

-1.a atzīmē, ka Eiropas Savienības pārdibināšana ar šo Konstitucionālo līgumu dod 
Eiropas integrācijai ilgtspējīgu pamatu nākotnē; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Jens-Peter Bonde 

Grozījums Nr. 102 
1.–6. punkts  

Alternatīva vīzija par demokrātisku valstu Eiropu 

VAIRĀK DEMOKRĀTIJAS 

Visās ES dalībvalstīs likumus pieņem ievēlēti pārstāvji, un visus likumus var grozīt ievēlēti 
pārstāvji. Ievēlētie pārstāvji ir atbildīgi vēlētāju priekšā, un nākamajās vēlēšanās tos var 
neievēlēt. Mēs to saucam par demokrātiju. 

Visas ES dalībvalstis ir demokrātiskas valstis. Demokrātijas būtiskākā iezīme ir vēlētāju 
tiesības visos jautājumos teikt pēdējo vārdu. Mēs varam organizēt velēšanas, iegūt jaunu 
vairākumu un pēc tam — jaunus tiesību aktus.  

Šī būtiskākā vērtība ES konstitūcijā ir iedragāta. Lai arī mēs joprojām varam organizēt 
vēlēšanas, mēs vairs nevarēsim balsot, lai izdotu jaunu likumus daudzās jomās, kurās 
vairākuma balsojums ES aizstāj mūs pārstāvošo valdību. 
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Eiropas Savienībā Komisijai, kas nav vēlēta, ir ekskluzīvas tiesības iesniegt likumdošanas 
priekšlikumus, par kuriem lēmumus pieņem ierēdņi un ministri Ministru Padomē. 

Tieši vēlētais Eiropas Parlaments var ietekmēt tikai daļu no ES likumdošanas. Tā ietekme 
neatbilst tai ietekmei, kāda vēlētiem pārstāvjiem ir dalībvalstīs. Eiropas Parlaments iegūst 
daudz mazāk ietekmes, nekā dalībvalstu parlamenti zaudē līdz ar jauno konstitūciju. 

Tādējādi vēlētāji līdz ar ES konstitūciju zaudē daļu no demokrātijas. Kāpēc mums būtu 
jābalso par MAZĀKU DEMOKRĀTIJU? 

Eiropa ir pelnījusi ko labāku par ierosināto ES konstitūciju. Tādēļ es iesaku konstitūciju 
noraidīt.  

Tās vietā es ierosinu vairāk demokrātijas Eiropas Savienībā. 

• Visas dalībvalstis saglabā savus komisārus, kurus tās ieceļ pašas un kuri ir atbildīgi to 
priekšā. 

• Visām valstīm ir vienādas balsstiesības Ministru Padomē, kuras kontrolē attiecīgās 
dalībvalsts parlaments.  

• Lai pieņemtu likumu ES, ir vajadzīgs 75% vairākums. 

• Visi ES tiesību akti ir jāapspriež un jāpieņem arī dalībvalstu parlamentiem. 

• visu dalībvalstu parlamentiem ir veto tiesības svarīgos jautājumos, ko pēc tam izskata 
nākamajā ES augstākā līmeņa sanāksmē, 

• Eiropas Parlamentam un valstīm, kuras pārstāv Eiropas Savienības pilsoņu vairākumu, 
ir veto tiesības visos jautājumos. Ja likumdošanas priekšlikumu bloķē, dalībvalstu 
parlamenti paši var izdot likumus attiecīgajā jomā. 

• Visa likumdošana ir atklāta un tai var sekot līdzi internetā. Visas sagatavošanas 
sanāksmes un dokumenti ir atklāti, ja 75% nav balsojuši par sanāksmi aiz slēgtām 
durvīm vai dokumentu pasludināšanu par slepeniem. 

MAZĀK CENTRALIZĀCIJAS 

ES Konstitūcijā ir nosaukti vairāki jauni jautājumu loki, par kuriem ES var izdot likumus 
kopīgi ar dalībvalstu parlamentiem vai to vietā. Vairs nebūs tādu svarīgu sociālo 
jautājumu, kuros ES nevarēs iejaukties. 

Daudzās jaunās jomās ir ieviesta lēmumu pieņemšana ar vairākumu, kas nozīmē, ka 
dalībvalstu parlamentus var pārbalsot. 

Valdību vadītāji līdz ar to varēs iet tālāk un veikt izmaiņas jomās, kur pašlaik nepieciešama 
vienprātība, lai tālākā nākotnē tās varētu pieņemt ar vairākuma balsojumu, kurā 
dalībvalstis var pārbalsot. 

Valdību vadītāji varēs arī piešķirt ES pilnvaras jaunās jomās, nevēršoties pie vēlētājiem. 
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Mēs vēlamies ES, kas stāv tuvāk tās pilsoņiem. ES Konstitūcija panāk pretējo, tā koncentrē 
vēl lielāku varu Briselē. 

Tādēļ es iesaku konstitūciju noraidīt. Tās vietā es ierosinu lielāku brīvību dalībvalstīs, nevis 
lielāku centralizāciju. 

• Visos likumos jāiekļauj termiņš, pēc kura likums pārstāj būt spēkā, ja vien to negroza 
vai atkārtoti neapstiprina.  

• Kritiski jāpārskata pašreizējās ES likumdošanas 100 000 lappuses, visus jautājumus, 
kas nav pārrobežu jautājumi, atkal nododot dalībvalstu parlamentu pārziņā. 

• Patiesa subsidiaritātes principa ieviešana, kad dalībvalstu parlamenti katru gadu 
pieņem tiesību aktu sarakstu un dod Komisijai tiesības sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu. 

• Visi ES lēmumi racionalitātes labad jāiedala divos veidos — likumi un ieteikumi. 
Likumi jāattiecina uz tām jomām, kurās dalībvalstis pašas nevar efektīvi pieņemt tiesību 
aktus. Rekomendācijas jāattiecina uz visām citām jomām.  

• Tiesa nodarbojas ar nolēmumu pieņemšanu un atturas no lielākas integrācijas 
radīšanas. 

NĒ JAUNAI LIELVARAI 

ES konstitūcija padara ES par juridisku personu, kas pārstāv dalībvalstis attiecībās ar 
pārējām pasaules valstīm un atņem dalībvalstīm valstisko neatkarību. 

Jebkurš lēmums, ko pieņem ES, prevalē pār dalībvalstu demokrātiski pieņemtajiem 
likumiem. Pat mūsu konstitūcijām ir jāpakļaujas, ja tās ir pretrunā ar kādu Briseles 
lēmumu. 

Šis centralizētas federālas valsts princips ir nostiprināts jaunās konstitūcijas 6. pantā un 
nosaka, ka visi strīdīgie jautājumi jānodod izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesā. 

ES iegūst pati savu ārlietu ministru, kā arī kopēju armiju un policijas spēkus. Kopējs 
priekšsēdētājs un ārlietu ministrs, kopīgi ar kopēju valdības vadītāju — Komisijas 
priekšsēdētāju — pārstāvēs mūs attiecībās ar pārējām pasaules valstīm. 

Uz labu vai ļaunu, 25 dalībvalstis kļūs par pavalstīm pēc ASV parauga, taču tām būs 
mazākas iespējas neatkarīgai likumdošanai nekā ASV štatiem. Arī šī iemesla dēļ es iesaku 
konstitūciju noraidīt. 

Tās vietā es ierosinu neatkarīgu un brīvu nāciju sadarbību. Pasaulei nav vajadzīga jauna 
lielvara. 

• ES sadarbībai jābalstās nevis uz konstitūciju, bet gan uz neatkarīgu valstu vienošanos, 
līgumu, kuru ikviena valsts var lauzt, brīdinot par to divus gadus iepriekš. 

• Eiropas Kopienu Tiesai un ES varas iestādēm jāievēro dalībvalstu konstitūcijas tādā 
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interpretācijā, kādu sniedz dalībvalstu Augstākās tiesas vai Konstitucionālās tiesas.  

• Kopēja ES ārpolitika nedrīkst kavēt dalībvalstu neatkarīgu rīcību starptautiskā mērogā.  

• Militārus jautājumus jānošķir no civilās sadarbības ES. 

• Jālikvidē ES priekšsēdētāja amats, tā vietā ieviešot praktisku prezidentūru, ko 
dalībvalstis pārņem rotācijas kārtībā. 

EIROPAS SAVIENĪBĀ JĀVEIC PAMATĪGA PĀRBAUDE 

Mums joprojām ir budžets, kurā krāpšana paņem, iespējams, 10% no nodokļiem, ko mēs 
maksājam Briselei.  

Mums joprojām ir ES, kurā ombuds, Revīzijas palāta un Eiropas Parlamenta Budžeta 
kontroles komiteja nespēj kontrolēt ES līdzekļu izlietojumu. 

Mums ir zivsaimniecības politika, kas kaitē gan zivīm, gan zvejniekiem, lauksaimniecības 
politika, kas izmaksā dārgi gan patērētājiem, gan nodokļu maksātājiem, taču nenāk par 
labu lauksaimniekiem. 

Struktūrfondi, kuru līdzekļus izšķērdē. 

Arī šī iemesla dēļ es iesaku konstitūciju noraidīt. 

Es ierosinu Eiropas Savienībā veikt pārbaudi, pirms tai dot lielākas pilnvaras. 

GODĪGS REFERENDUMS 

• Par Konstitūcijas projektu visās dalībvalstīs vienlaicīgi jānotiek referendumam, lai 
Eiropas Savienības pilsoņi varētu teikt pēdējo vārdu par tiem noteikumiem, kurus 
piemēros attiecībā uz viņu kopējo sadarbību. 

• Referendumiem jābūt godīgiem un brīviem, katrā dalībvalstī projektu atbalstošajai un 
noraidošajai pusei nodrošinot vienādus valsts līdzekļus. 

Ja konstitūciju kādā dalībvalstī noraida, jāizveido jauns Konvents ar labāku 
pārstāvniecību, kurš izstrādātu priekšlikumus demokrātiskākiem noteikumiem, kas spētu 
mūs vienot, nevis šķelt, kā to dara ES konstitūcija. 

 

 

 Or. da 
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Grozījumu iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 103 
1. punkts 

1. secina, ka Eiropas Konstitūcija, ko IGC pieņēmusi, balstoties uz Konventa 
izstrādāto projektu, ir ārkārtīgi nozīmīgs solis Eiropas integrācijas procesā un 
iemieso vēsturisku apņemšanos, kuras ieviešana tiešā veidā nāks par labu Eiropas 
Savienības pilsoņiem, veicinot un demokratizējot Eiropas Savienības pilnvaru 
īstenošanu un šajā darbā iesaistot visas tās iestādes un dalībvalstis, no dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem līdz to reģionālajām un vietējām varas iestādēm; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 104 
1. punkts 

1. secina, ka Konstitūcijas projektā kulminē iepriekšējos Līgumos jūtamā virzība uz 
ciešāku politisko integrāciju un demokrātijas padziļināšanu Eiropas publiskajā 
telpā; uzsver, ka tieši šajā atklātajā telpā tagad ir iekļauta Konstitūcija, gan kā 
atsauces punkts, gan kā process;  

 Or. pt 

 

Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 105 
1. punkts 

1. secina, ka (svītrojums) Eiropas Konstitucionālais līgums ievērojami uzlabos spēkā 
esošos Līgumus un sniegs reālus ieguvumus Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas 
Parlamentam kā viņu demokrātiskajam pārstāvim un Eiropas Savienības iestādēm 
(svītrojums); 

 Or. de 
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Grozījumu iesnieguši Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent 
Peillon 

Grozījums Nr. 106 
1. punkts 

1. atzīst, ka kopumā Eiropas Konstitucionālais līgums ir (svītrojums) kompromiss, kas 
zināmā mērā uzlabos spēkā esošos Līgumus (svītrojums); 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 107 
1. punkts 

1. secina, ka (svītrojums) Eiropas Konstitucionālais līgums ir labs kompromiss, un tas 
ievērojami uzlabos spēkā esošos Līgumus un sniegs reālus ieguvumus Eiropas 
Savienības pilsoņiem un pilsoniskajai sabiedrībai, Eiropas Parlamentam un 
dalībvalstu parlamentiem kā viņu demokrātiskajiem pārstāvjiem (svītrojums), 
dalībvalstīm, to reģionālajām un vietējām varas iestādēm, kā arī Eiropas Savienības 
iestādēm un tādējādi visai (svītrojums) Savienībai; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 108 
1. punkts 

1. secina, ka (svītrojums) Eiropas Konstitucionālais līgums ir ievērojams spēkā esošo 
Līgumu uzlabojums un sniegs reālus ieguvumus Eiropas Savienības pilsoņiem, 
Eiropas Parlamentam kā viņu demokrātiskajam pārstāvim un Eiropas Savienības 
iestādēm, kā arī dalībvalstīm, to reģionālajām un vietējām varas iestādēm un tādējādi 
visai Eiropas Savienībai; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedzis Sérgio Sousa Pinto 

Grozījums Nr. 109 
1. punkts 

1. secina, ka (svītrojums) Eiropas Konstitucionālais līgums ir labs kompromiss, kas 
ievērojami uzlabos spēkā esošos Līgumus un sniegs reālus ieguvumus Eiropas 
Savienības pilsoņiem, Eiropas Parlamentam kā viņu demokrātiskajam pārstāvim un 
Eiropas Savienības iestādēm, kā arī dalībvalstīm, to reģionālajām un vietējām varas 
iestādēm un tādējādi visai Eiropas Savienībai; 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniegusi Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 110 
1. punkts 

Neskar angļu valodas variantu. 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 111 
1.a punkts (jauns) 

1.a pilnībā respektē un saprot tos pilsoņus, kuriem šķiet, ka šis teksts, kā jau 
kompromisa variants, ne tuvu neatbilst vienai vai vairākām no viņu pamatotajām 
vēlmēm; tomēr uzsver, ka vispārējā nostāja attiecībā uz Konstitucionālo līgumu 
jebkurā gadījumā jāveido, šīs pamatotās rūpes samērojot ar ievērojamajiem 
uzlabojumiem, ko tas sniedz Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 112 
Virsraksts pirms 2. punkta 

Eiropas Savienība: valstu un pilsoņu savienība — viena juridiskā persona  
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 Or. pt 

 

Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 113 
Virsraksts pirms 2. punkta 

Pamattiesību un vērtību Kopiena 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Reinhard Rack 

Grozījums Nr. 114 
1.a punkts (jauns) 

1.a nevēlas, ņemot vērā kopējo pozitīvo iznākumu, atkal īpaši pievērst uzmanību visiem 
strīdīgajiem atsevišķajiem punktiem; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 115 
Virsraksts pirms 2. punkta 

Lielāka skaidrība Eiropas Savienībai   

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 116 
Virsraksts pirms 2. punkta 

Skaidrāka Eiropas Savienības būtības un mērķu definīcija   

 Or. en 
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Grozījumu iesniegusi Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 117 
2. punkts 

(2. punkts kļūst par 4. punktu) 

Eiropas Savienības mērķu un kompetenču precizējums 

2. tic, ka Konstitūcijas projekts padara pilsoņiem skaidrākus Eiropas Savienības 
(svītrojums) mērķus, kā arī tās kompetences attiecībā uz dalībvalstīm, it īpaši tāpēc, 
ka:  

a) sarežģīto Eiropas Līgumu kopumu aizstāj Konstitūcija, vienots un daudz vieglāk 
uztverams teksts, kurā izskaidroti Eiropas Savienības mērķi, pilnvaras un to robežas; 

b) ir nostiprināta Eiropas Savienības dubultā leģitimitāte, un ir precizēts, ka tā ir 
valstu un pilsoņu savienība;  

c) Eiropas Savienības vērtības un mērķi, kā arī tās darbību attiecībā uz dalībvalstīm 
nosakošie principi, pamatojoties uz dažādu kompetenču ievērošanu, ir precizēti un 
labāk definēti; 

d) zūd atšķirība starp jēdzieniem “Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība”, kuru 
daļējā pārklāšanās ir mulsinoša; Eiropas Savienība kļūst par vienotu struktūru, kas ir 
juridiska persona;  

e) Eiropas Savienības tiesību aktus vienkāršo un precizē to terminoloģiju: “Eiropas 
likumi” un “Eiropas ietvarlikumi” aizstāj pašreizējos daudzos aktu veidus 
(direktīvas, regulas, lēmumus, ietvarlēmumus u. c.), kas precīzāk raksturos reālo 
situāciju; 

f) ir garantēta dalībvalstu, kā arī vietējo un reģionālo varas iestāžu pilnvaru pilnīga 
respektēšana, jo par Eiropas Savienības moto kļūst “vienotība dažādībā”; ir noteikts, 
ka dalībvalstis ir līdztiesīgas attiecībā uz Konstitūcijas piemērošanu; ir iedibināts 
respekts pret dalībvalstu valstisko identitāti un to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām; tiek apstiprināts princips par deleģētajām pilnvarām (tādējādi Eiropas 
Savienībai ir tikai tās pilnvaras, ko tai piešķīrušas dalībvalstis); lielāku uzsvaru liek uz 
subsidiaritātes principu (saskaņā ar kuru Eiropas Savienība rīkojas vienīgi tad, kad 
dalībvalstis nevar sasniegt darbības mērķus pietiekami efektīvi); ir nostiprināts 
proporcionalitātes princips (saskaņā ar kuru Eiropas Savienība rīkojas vienīgi tad, 
kad ir absolūti nepieciešams sasniegt Konstitūcijā noteiktos mērķus); ir noteikta 
dalībvalstu vietējo un reģionālo varas iestāžu piedalīšanās Eiropas Savienības 
lēmumu pieņemšanas sistēmā; un teritoriālā kohēzija ir iekļauta Eiropas Savienības 
mērķos;  

g) ir pieminēti Eiropas Savienības simboli, tādējādi padziļinot pilsoņu piederības 
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sajūtu — karogs ar divpadsmit zvaigznēm aplī uz zila fona, himna, kas ņemta no 
“Odas priekam” Ludviga van Bēthovena 9. simfonijā, moto “Vienotība dažādībā”, 
eiro kā vienotā valūta un Eiropas diena (9. maijs), ko svinēt visā Eiropas Savienībā;  

h) (svītrots) 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 118 
2. punkts 

2. izsaka gandarījumu, ka Konstitūcijas projekts padara pilsoņiem skaidrāku Eiropas 
Savienības būtību un mērķus, kā arī attiecības starp Savienību un dalībvalstīm: 

a) sarežģīto Eiropas Līgumu kopumu aizstās vienots daudz vieglāk uztverams 
dokuments, kurā izskaidroti Eiropas Savienības mērķi, pilnvaras un to robežas; 

b) ir uzsvērta Eiropas Savienības kā valstu un pilsoņu savienības dubultā leģitimitāte; 

c) būs skaidri definēti Eiropas Savienības vērtības un mērķi, kā arī tās darbību principi 
un attiecības ar dalībvalstīm, Eiropas Savienības politikas virzienus noteiks atbilstoši 
tās pilsoņu vajadzībām; 

d) neskaidrības saistībā ar “Eiropas Kopienām” un “Eiropas Savienību” beigsies, jo 
Eiropas Savienība kļūs par vienu vienotu juridisku personu (svītrojums); 

e) Eiropas tiesību akti un to terminoloģija vienkāršosies un žargonu aizstās ar daudz 
vieglāk saprotamiem terminiem (piemēram, Eiropas regulas sauks par Eiropas 
likumiem, Eiropas direktīvas — par Eiropas ietvarlikumiem), kas precīzāk raksturos 
reālo situāciju; 

f) (svītrojums) uzsvars uz principu “vienotība dažādībā”, apņemšanās ievērot dalībvalstu 
līdztiesību attiecībā uz Konstitūcijas piemērošanu un to valstisko identitāti, kuru 
atspoguļo to politiskās un konstitucionālās pamatstruktūras, tostarp reģionālās un 
vietējās pašvaldības, kā arī uz (svītrojums) deleģēto pilnvaru (tādējādi Savienībai ir 
tikai tās pilnvaras, ko tai piešķīrušas dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu (svītrojums); 

g) Eiropas Savienības simbolu atzīšana uzlabos tās pilsoņu informētību par ES iestādēm 
un to darbību; 

h) dalībvalstu solidaritātes klauzula dod pilsoņiem izredzes saņemt palīdzību no visām 
Eiropas Savienības daļām teroristu uzbrukuma, dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas 
gadījumā; 

 Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 119 
2. punkts, ievads 

2. izsaka gandarījumu, ka Konstitūcijā ir nostiprinātas pilsoņu individuālās tiesības un ir 
definēti mērķi un vērtības: 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 120 
2. punkts 

2. izsaka gandarījumu par to, ka Konstitūcijas projekts sniedz pilsoņiem konkrētāku 
Eiropas Savienības misijas definīciju un padara skaidrāku tās būtību un mērķus, kā 
arī attiecības starp Savienību un dalībvalstīm, un it īpaši par to, ka: 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 121 
2. punkts 

2. izsaka gandarījumu, ka Konstitucionālā līguma projekts padara pilsoņiem skaidrāku 
Eiropas Savienības būtību un mērķus, kā arī attiecības starp Savienību un 
dalībvalstīm: 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon 
un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 122 
2. punkts 

2. atzīst, ka Konstitūcijas projekts padara pilsoņiem mazliet skaidrāku Eiropas 
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Savienības būtību un mērķus, kā arī attiecības starp Eiropas Savienību un 
dalībvalstīm: 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedzis Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 123 
2. punkta a) apakšpunkts 

(a) sarežģīto Eiropas Līgumu kopumu aizstās vienots daudz vieglāk uztverams 
dokuments, kurā izskaidroti Eiropas Savienības mērķi, pilnvaras, tās politikas 
veidošanas instrumenti un tās iestādes; 

 Or. nl 

 
 

Grozījumu iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 124 
2. punkta a) apakšpunkts 

a) sarežģīto Eiropas Līgumu kopumu aizstās vienots daudz vieglāk uztverams 
dokuments, kurā izskaidroti Eiropas Savienības mērķi, pilnvaras un to robežas, kā arī 
nepārprotami norādīts Kopienas likumu pārākums; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 125 
2. punkta aa) apakšpunkts (jauns) 

aa) Pamattiesību harta, kopējās vērtību sistēmas stūrakmens, ir pilnībā iekļauta 
Konstitūcijā, un tādēļ ir juridiski saistoša; 

 Or. de 
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Grozījumu iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 126 
2. punkta b) apakšpunkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Marie-Line Reynaud 

Grozījums Nr. 127 
2. punkta b) apakšpunkts 

b) ir uzsvērta Eiropas Savienības kā valstu un pilsoņu savienības dubultā leģitimitāte, 
pienācīgi ņemot vērā demokrātijas pamatlikumus, kuri balstās uz vairākuma 
principa ievērošanu balsošanā; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedzis Riccardo Ventre 

Grozījums Nr. 128 
2. punkta b) apakšpunkts 

b) ir uzsvērta Eiropas Savienības kā pilsoņu, vietējo un reģionālo kopienu un valstu 
savienības (svītrojums) leģitimitāte; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 129 
2. punkta b) apakšpunkts 

2) Eiropas Savienības kā valstu un pilsoņu savienības dubultās leģitimitātes atzīšana 
ietver pilsoņu suverēnās tiesības Eiropas integrācijā; 

 Or. de 
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Grozījumu iesnieguši Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 130 
2. punkta ba) apakšpunkts (jauns) 

ba) cilvēkiem būs vairāk pieejama Eiropas Kopienu tiesa Kopienas likumu ietvaros; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesnieguši Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 131 
2. punkta c) apakšpunkts 

c) Eiropas Savienības vērtības un (svītrojums) tās darbību principi un attiecības ar 
dalībvalstīm būs skaidri definētas (svītrojums); 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 132 
2. punkta c) apakšpunkts 

c) Eiropas Savienības vērtības un mērķi, kā arī tās darbību principi un attiecības ar 
dalībvalstīm būs skaidri definētas progresīvā un sabiedrības jaunajai realitātei 
atbilstošā veidā, Eiropas Savienības politikas virzienus noteiks atbilstoši tās pilsoņu 
vajadzībām; 

 Or. es 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 133 
Otrā daļa, c) punkts 

c) Eiropas Savienības mērķi un vērtības, kā arī darbības principi un attiecības ar 
dalībvalstīm ir skaidri noteikti, neietekmējot dalībvalstu fundamentālo suverenitāti 
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un neignorējot Eiropas vēsturiskās un garīgās saknes, un Eiropas Savienības dažādu 
jomu politika ir vērsta uz pilsoņu vajadzību apmierināšanu; 

 Or. en 

 

Maria da Assunção Esteves iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 134 
Otrā daļa, c) punkts 

c) Eiropas Savienības mērķi un vērtības, kā arī darbības principi un attiecības ar 
dalībvalstīm ir skaidri noteikti, un Eiropas Savienības dažādu jomu politika ir vērsta 
uz attīstību un pilsoņu labklājību. 

 Or. pt 

 

Ignasi Guardans Cambó iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 135 
Otrā daļa, d) punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 136 
Otrā daļa, d) punkts 

d) sarežģījumus izraisošā ”Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība”, kas savstarpēji 
pārklājas, kļūst par vienotu struktūru, un Savienība iegūst vienotu juridiskās personas 
statusu; 

 Or. es 
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Pervenche Berès iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 137 
Otrā daļa, d) punkts 

d) sarežģījumus izraisošā ”Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība”, kas savstarpēji 
pārklājas, kļūst par vienotu struktūru pat tad, ja Kopienas metode nav spēkā attiecībā 
uz visiem lēmumiem; 

 Or. fr 

 
 

Maria da Assunção Esteves iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 138 
Otra daļa e) punkts 

e) jaunais dalībvalstu un Savienības varas kompetenču sadalījums un labāk 
strukturēta un efektīvāka lēmumu pieņemšanas procedūra ir saskaņota ar tiesību 
aktu skaidru definīciju un saistošā rakstura pakāpi; regulas aizstāj ar Eiropas 
Savienības likumiem, bet direktīvas — ar Eiropas Savienības pamatlikumiem; 

 Or. pt 

 

Panayiotis Demetriou iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 139 
Otra daļa e) punkts 

e) Eiropas Savienības tiesību akti un to terminoloģija tiek vienkāršoti, tādējādi kļūstot 
labāk saprotama ierindas pilsonim; 

 Or. en 

 

Sylvia-Yvonne Kaufmann iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 140 
2. punkta e) daļa 

e) Eiropas Savienības tiesību akti un to terminoloģija tiek vienkāršoti, un nozares 
žargonu aizstāj ar labāk saprotamiem terminiem (svītrojums), izmantojot vārdu 
krājumu, kas labāk apraksta realitāti; 
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 Or. de 

 
 

Alexander Stubb iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 141 
Otra daļa f) punkts 

Svītrots   

 Or. en 

 

Johannes Voggenhuber un Monica Frassoni iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 142 
2. punkta f) daļa 

Svītrots 

 Or. de 

 
 

Ignasi Guardans Cambó iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 143 
Otra daļa f) punkts 

f) visi tie faktori, kas nodrošina, ka Savienība nekad nekļūs par centralizētu un 
visvarenu lielvalsti, to starpā: 

– fundamentāla dalībvalstu vienlīdzība Savienībā un attiecībā uz to līdzdalību 
lēmumu pieņemšanas procesā; 

– šo valstu tādas identitātes respektēšana, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām struktūrām, tostarp reģionālajām pašvaldībām; 

– pilnvaru piešķiršanas princips (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās pilnvaras, 
kuras tai deleģējušas dalībvalstis), subsidiaritātes princips (saskaņā ar kuru 
Savienība jomās, kurās tai nav ekskluzīva kompetence, rīkojas vienīgi tad, ja 
paredzēto mērķi zemākā — dalībvalstu, reģionālo vai vietējo iestāžu līmenī nevar 
sasniegt efektīvāk) un proporcionalitātes princips (saskaņā ar kuru Savienības 
darbību veids un saturs nedrīkst pārsniegt to, kas ir paredzēts Līgumā paredzēto 
īpašo mērķu sasniegšanai); 
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 Or. en 

 

Maria da Assunção Esteves iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 144 
2. punkta f) daļa 

f) definīcijā par dalībvalstu un Savienības pilnvarām konkurence lēmumu 
pieņemšanas centru starpā atbilst proporcionalitātes un subsidiaritātes principiem, 
tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības valstu un tautu “vienotību dažādībā”; 
turklāt Konstitūcija dod ieguldījumu vienlīdzībai valstu starpā, ciktāl tā politisko 
lēmumu pieņemšanai piešķir augstāku juridisku nozīmi; 

 Or. pt 

 

Andrew Nicholas Duff iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 145 
Otrās daļas f) punkts 

f) jo īpaši ir uzsvērta decentralizācija ar moto par “vienotību dažādībā”, pienākums 
Konstitūcijā respektēt dalībvalstu vienlīdzību, kā arī to valstisko identitāti un to 
konstitucionālās struktūras, kompetenču piešķiršana Savienībai, ko īsteno 
dalībvalstis, subsidiaritātes un proporcionalitātes principi un dalībvalstu vadošā loma 
Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā; 

 Or. en 

 

Sylvia-Yvonne Kaufmann iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 146 
2. punkta, f) daļa 

f) “vienotības dažādībā” uzsvēršana, pienākums Konstitūcijā respektēt dalībvalstu 
vienlīdzību, kā arī to valstisko identitāti, kas raksturīga tās politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
pilnvaru piešķiršanas princips (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās pilnvaras, kuras 
tai deleģējušas dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes princips un 
dalībvalstu līdzdalība Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā, galvenokārt to vadošā 
loma Konstitūcijas grozījumu pieņemšanas gadījumā, kas izraisītu kompetenču pārbīdi 
par labu Savienībai, nodrošina, ka Savienība nekad nebūs centralizēta un visvarena 
lielvalsts; 
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 Or. de 

 
 

Marie-Line Reynaud iesniegtie grozījumi 

Grozījums Nr. 147 
2 f) punkts 

f) “vienotības dažādībā” uzsvēršana, pienākums Konstitūcijā respektēt dalībvalstu 
vienlīdzību, kā arī to valstisko identitāti, kas raksturīga tās politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
pilnvaru piešķiršanas princips (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās pilnvaras, kuras 
tai deleģējušas dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes princips un 
dalībvalstu līdzdalība Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā nodrošina kopīgi atzīto 
un pieņemto tiesību normu taisnīgu saskaņošanu un īstenošanu; 

 Or. fr 

 
 

Panayiotis Demetriou iesniegtie grozījumi 

Grozījums Nr. 148 
2. f) punkts 

f) uzsverot “vienotību dažādībā”, tas paredz nodrošināt, ka Eiropas Savienība nekad 
nekļūs par centralizētu un visvarenu lielvalsti, un pienākumu respektēt dalībvalstu 
vienlīdzību un to valstisko identitāti (svītrojums), kā arī ievērojot pilnvaru 
piešķiršanas (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās pilnvaras, kuras tai deleģējušas 
dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes principus un dalībvalstu līdzdalību 
Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmās (svītrojums); 

 Or. en 

 

Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 149 
2. f) punkts 

f) “vienotības dažādībā” uzsvēršana, pienākums Konstitūcijā respektēt dalībvalstu 
vienlīdzību, kā arī to valstisko identitāti, kas raksturīga tās politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
pilnvaru piešķiršanas princips (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās pilnvaras, kuras 
tai deleģējušas dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes princips un 
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dalībvalstu piedalīšanās Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā nodrošina, ka 
Savienība nekad nekļūs par centralizētu un visvarenu lielvalsti, bet gan drīzāk 
attīstīsies par federāciju, nodrošinot, ka nacionālo valstu reālie apstākļi un to 
politiskās struktūras ir savienojami ar Eiropas Savienības interešu un Eiropas 
Savienības pilsonības pastāvēšanu; 

 Or. es 

 

Maria da Assunção Esteves iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 150 
2. g) punkts 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Sylvia-Yvonne Kaufmann iesniegtais grozījums 

Grozījums Nr. 151 
2. g punkts 

g) Savienības simbolu iekļaušana Konstitūcijā uzlabos pilsoņu informētību par 
Savienības iestādēm un to darbību; 

 Or. de 

 
 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 152 
2. g punkts 

(g) Savienības simbolu atzīšana uzlabos (svītrojums) informāciju par Savienības iestādēm 
un tās darbību. 

 Or. en 
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Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 153 
2. h punkts 

(h) dalībvalstu solidaritātes klauzula (kuru varētu uzlabot, paplašinot to attiecībā uz 
militāriem uzbrukumiem dalībvalstīm un dalībvalstu teritoriālās integritātes 
aizsardzību), nodrošina pilsoņiem visas Savienības atbalsta iespēju gan terora 
uzbrukuma, gan dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā; 

 Or. en 

 

Iesniegusi Marie-Line Reynaud 

Grozījums Nr. 154 
2. h punkts 

(h) dalībvalstu solidaritātes klauzula nodrošina pilsoņiem visas Savienības atbalsta iespēju 
gan terora uzbrukuma, gan dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā; 

 Or. fr 

 
 

Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 155 
2. ha punkts (jauns) 

ha) atkārtoti ir jāapstiprina izvērstas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās vienotības 
pamatprincips, mērķis un politika(tam paplašinātajā Eiropas Savienībā ir īpaša 
nozīme), kas nodrošina, ka arī turpmāk rīkojoties tiks izmantoti pietiekami līdzekļu, 
lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu un konsolidēšanos dalībvalstīs un to starpā; 

 Or. es 

 

Iesniedzis Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 156 
2. ha punkts (jauns) 

ha) Eiropas Parlamenta stiprināšana un dalībvalstu parlamentu iesaistīšana politikas 
veidošanā; 
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 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 157 
2. a punkts (jauns) 

2a. izsaka nožēlu, ka Konstitucionālais līgums neļauj pilnībā īstenot Eiropas Savienības 
mērķus sociālajā joma, īpaši nožēlo, ka šis līgums neļauj nostiprināt ES standartus 
sociālajā jomā, tostarp minimālās algas apmēru; uzsver, ka šiem jautājumiem ir 
izšķiroša nozīme, lai gūtu pilnīgu pilsoņu atbalstu Eiropas Savienības attīstības 
projekta īstenošanā; 

 Or. fr 

 
 

Iesniedzis Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 158 
Virsraksts pirms 3. punkta 

Savienības darboties spēja un tās lomas nostiprināšana pasaulē 

 Or. de 

 
 

Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 159 
Virsraksts pirms 3. punkta 

Labāk strukturēts un efektīvāks lēmumu pieņemšanas process 

 Or. pt 
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Iesniegusi Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 160 
Virsraksts pirms 3. punkta 

Labāk strukturēti un efektīvāki lēmumi 

 Or. pt 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 161 
Virsraksts pirms 3. punkta 

Lielāka Eiropas Savienības darbības efektivitāte   

 Or. en 

 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 162 
Virsraksts pirms 3. punkta 

Eiropas Savienības funkcionēšanas iedarbīguma un efektivitātes uzlabošana 

 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira un Benoît 
Hamon 

Grozījums Nr. 163 
3. punkta ievads [pirms a) apakšpunkta] 

Svītrots 

 Or. fr 
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Iesniedzis Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 164 
3. punkts 

3. Atzinīgi novērtē, ka Savienības iestādes pēc Konstitucionālā līguma stāšanās spēkā 
varēs iedarbīgāk īstenot savus uzdevumus, pamatojoties uz šādiem uzlabojumiem: 

 Or. en 

 

Iesniedzis Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 165 
3. punkts 

3. Atzinīgi novērtē, ka Savienības iestādes pēc Konstitucionālā līguma stāšanās spēkā 
varēs iedarbīgāk un efektīvāk īstenot savus uzdevumus, pamatojoties uz šādiem 
uzlabojumiem: 

 Or. en 

 

Iesniegusi Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 166 
3. punkts 

(3. punkts kļūst par 5. punktu.) 

Iedarbīgāka Savienības funkcionēšana 

3. uzskata, ka Savienības iestādes pēc Konstitucionālā līguma stāšanās spēkā varēs 
iedarbīgāk veikt savus uzdevumus, jo īpaši tādēļ, ka:  

a) pieaug to jomu skaits, kurās Padomi veidojošās valdības lēmumus pieņem ar 
kvalificētu balsu vairākumu nevis vienbalsīgi, kas ir neizbēgami, lai varētu 
funkcionēt Eiropas Savienība, kurā ir 25 dalībvalstis, un nebloķējot lēmumus ar 
veto tiesību starpniecību; 

b) tiek izveidots Eiropas Savienības ārlietu ministra amats, kurš pārstāvēs ES pasaules 
mērogā un vadīs Savienības ārpolitiku un vienlaicīgi būs arī Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks un kuru iecels dalībvalstu valdības Padomē, bet kā 
Komisijas loceklis viņš ir atbildīgs Eiropas Parlamenta priekšā; 

c) nostiprinās Eiropas Savienība spēja izveidot kopējus instrumentus aizsardzības 
politikas jomā; 
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d) Eiropadome gūst stabilāku prezidentūru ar divarpus gadu termiņu, kas aizstāj 
līdzšinējo sešu mēnešu posmu, un ir ieviesta rotācija starp visām 25 dalībvalstīm; 

e) Eiropas Savienība kļūst par juridisku personu (līdz šim tāda bija tikai Eiropas 
Kopiena), un tādējādi tā var darboties starptautisko attiecību jomā un būt 
starptautisko nolīgumu puse; 

f) Komisijā vairs nebūs pa vienam komisāram no katras dalībvalsts, un tās locekļu 
skaits samazināsies līdz 20; 

g) ir samazināts Eiropas Savienības juridisko līdzekļu un to apstiprināšanas procedūru 
skaits; ir noskaidrota atšķirība starp juridiskiem līdzekļiem un izpildlīdzekļiem; 

h) Eiropas Savienības darbība tieslietās un iekšlietās ir padarīta efektīvāka, pateicoties 
likumdošanas procedūras paplašināšanai attiecībā uz visu jomu ar Eiropas 
Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos, kā arī kvalificētā balsu vairākuma ieviešanai 
lēmumu pieņemšanā Padomē, tādējādi veicinot īstas “tiesiskas Eiropas Savienības” 
izveidi; 

i) imigrācijas un patvēruma politika kļūst par pilnvērtīgu Eiropas Savienības politiku, 
tādējādi dodot iespēju veicināt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus un 
nodrošinot objektīvu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm, pateicoties īpašu 
noteikumu iekļaušanai Konstitūcijā; 

j) dalībvalstu grupām ir dota iespēja iesaistīties ciešākā savstarpējā sadarbībā 
atsevišķās politikas jomās, lai gan ne visas dalībvalstis to vēlas 

 Or. it 

 

Iesniedzis Jo Leinen 

Grozījums Nr. 167 
3. punkts 

3. izsaka gandarījumu, ka ar Konstitūcijas stāšanos spēkā Eiropas Savienības iestādes 
savus uzdevumus spēs veikt daudz efektīvāk šādu uzlabojumu dēļ: 

a) Padomē balsošanā ievērojami biežāk izmantos nevis vienprātības principu, bet 
kvalificēto balsu vairākumu, kas nepieciešams, lai Eiropas Savienībā, kura sastāv no 
25 vai vairāk valstīm, izvairītos no lēmumu bloķēšanas; 

b) Eiropadomē prezidējošo valstu rotācija notiks pēc divarpus gadiem, nevis sešiem 
mēnešiem; 

c) Komisija samazināsies; 

d) jaunais Eiropas (svītrojums) augstais pārstāvis ārpolitikas jautājumos (svītrojums) 
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(svītrojums), kas spēs pārstāvēt Savienību jomās, kurās tai ir kopēja nostāja; 

e) uz Eiropas Savienību attiecinātā juridiskas personas statusa piešķiršana (svītrojums) 
palielinās tās spēju darboties starptautiskajās attiecībās un piedalīties starptautisko 
nolīgumu noslēgšanā; 

f) nostiprināsies Eiropas Savienības spēja veidot kopīgas struktūras drošības un 
aizsardzības politikas jomā, tādējādi stiprinot Eiropas Savienības kā miera 
veicinātājas lomu pasaulē; 

g) būs mazāk Eiropas Savienības tiesību aktu veidu un procedūru to pieņemšanai; būs 
skaidrāk noteikta atšķirība starp tiesību aktiem un to īstenošanas noteikumiem; 

h) Eiropas Savienības darbībai tiesiskuma un iekšlietu jomā būs efektīvākas procedūras, 
kas dod cerības uz jūtamāku progresu drošības un imigrācijas jautājumu risināšanā; 

i) daudzās citās jomās būs vieglāk piemērot rezultatīvo Kopienas metodi, tiklīdz būs 
kopīga politiska vēlme to darīt; 

j) būs vieglāk panākt elastīgas vienošanās gadījumos, kad visas dalībvalstis nevēlēsies 
vai nespēs vienlaikus risināt jautājumus atsevišķos politikas virzienos 

 Or. en 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira un Benoît 
Hamon 

Grozījums Nr. 168 
3.a) punkts 

a) Padomē balsošanā ievērojami biežāk izmantos nevis vienprātības principu, bet 
kvalificēto balsu vairākumu, kas nepieciešams, lai Eiropas Savienībā, kura sastāv no 
25 vai vairāk valstīm, izvairītos no lēmumu bloķēšanas; nespēja pāriet uz kvalificēto 
balsu vairākumu sociālajos un budžeta jautājumos ir simptomātiska sakarā ar 
nevēlēšanos panākt attīstību jomās, kas ir ne mazāk svarīgas Eiropas Savienības 
kohēzijai un labklājībai 

 Or. fr 
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Iesnieguši Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 169 
3.a) punkts 

a) Padomē balsošanā ievērojami biežāk izmantos nevis vienprātības principu, bet 
kvalificēto balsu vairākumu, kas nepieciešams, lai Eiropas Savienībā, kura sastāv no 
25 vai vairāk valstīm, izvairītos no lēmumu bloķēšanas, tādējādi padziļināšanas plus 
paplašināšanas binārais jēdziens iegūst pilnīgu nozīmi 

 Or. es 

 

Iesnieguši Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 170 
3.aa) punkts (jauns) 

aa) izsaka nožēlu, ka Konstitucionālais līgums kavē budžeta jomas attīstību un ka 
vienprātības noteikums ir saglabāts pat attiecībā uz budžeta līdzekļu izkrāpšanas 
apkarošanu pretstatā tam, par ko vienojās Konvents 

 Or. fr 

 
 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 171 
3.b punkts 

Svītrots 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 172 
3. punkta b) punkts 

b) Eiropadomē prezidējošo valstu rotācija notiks pēc divarpus gadiem, nevis sešiem 
mēnešiem, lai garantētu labāku politikas nepārtrauktību; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack 

Grozījums Nr. 173 
3. punkta c) apakšpunkts 

Svītrots 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 174 
3. punkta c) apakšpunkts 

c) Komisija samazināsies, pamatojoties uz vienlīdzīgu rotāciju starp dalībvalstīm; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 175 
3. punkta c) punkts 

c) Komisija samazināsies, lai palielinātos tās efektivitāte; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling 

Grozījums Nr. 176 
3. punkta c) apakšpunkts 

c) Komisijas locekļu skaits samazināsies; 

 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 177 
3. punkta c) apakšpunkts 

c) no 2014. gada Komisija samazināsies; 

 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 178 
3. punkta d) punkts 

d) Apvienojot divus pašreiz esošos amatus, kuri var radīt dublēšanos un sajukumu, 
izveidos Eiropas Savienības Ārlietu ministra amatu; Ārlietu ministrs spēs pārstāvēt 
Eiropas Savienību jomās, kurās tai ir kopēja nostāja, un Eiropas Savienībai 
piešķirot juridiskas personas statusu, ļoti palielinās tās redzamību starptautiskajās 
attiecībās; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 179 
3.d punkts 

d) Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārpolitikas jautājumos un ārējo sakaru komisāra 
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amatus, kuri rada dublēšanos un neskaidrības, apvienos vienā, un tas būs Eiropas 
“ārlietu ministrs”, kas spēs pārstāvēt Savienību jomās, kurās tai ir kopēja nostāja; 
tādējādi dodot ieguldījumu ES izaugsmē par ietekmīgāko spēku pasaulē, kas spēj 
darboties starptautiskā mērogā, lai sasniegtu Konstitucionālajā līgumā izvirzītos 
mērķus, tajā skaitā saglabāt mieru, novērst konfliktus un stiprināt drošību saskaņā 
ar ANO hartas principiem, veicināt attīstību, izskaust nabadzību un stiprināt uz 
daudzpusēju sadarbību balstītu sistēmu; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 180 
3. punkta d) punkts 

d) tiks izveidots ES Ārlietu ministra amats; Ārlietu ministrs pārstāvēs Eiropas Savienību 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, būs Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, vadīs ārlietu ministru padomi un Komisijas un Padomes jauno apvienoto 
administrāciju; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 181 
3. punkta d) apakšpunkts 

d) Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārpolitikas jautājumos un ārējo sakaru komisāra 
amatus, kuri rada dublēšanos un neskaidrības, apvienos vienā, un tas būs Eiropas 
“ārlietu ministrs”, kas spēs pārstāvēt Savienību jomās, kurās tai ir kopēja nostāja, un, 
veicot pienākumus, saņems Eiropas Savienības ārējo dienestu atbalstu; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 182 
3. punkta e) punkts 

Svītrots 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 183 
3.e punkts 

e) uz Eiropas Kopienu iepriekš attiecinātā juridiskas personas statusa piešķiršana Eiropas 
Savienībai palielinās tās spēju darboties starptautiskajās attiecībās un piedalīties 
starptautisko nolīgumu noslēgšanā; tādējādi dodot ieguldījumu daudzpusībai un 
jaunai pasaules kārtībai; 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 184 
3. punkta e a) apakšpunkts (jauns) 

e a) visa Eiropas Savienības ārējā darbība saskaņā ar Konstitūciju ir īpaši pakļauta 
miera saglabāšanas un starptautisko tiesību normu ievērošanas principam; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 185 
3.g punkts 

Svītrots 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 186 
3.h punkts 

h) Eiropas Savienības darbībai tiesiskuma un iekšlietu jomā būs efektīvākas procedūras, 
kas dod cerības uz jūtamāku progresu tiesiskuma, drošības un imigrācijas jautājumu 
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risināšanā; 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 187 
3.i punkts) 

i) daudzās citās jomās būs vieglāk piemērot (svītrots) Kopienas metodi; 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 188 
3.j punkts 

Svītrots 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira 
un Benoît Hamon 

Grozījums Nr. 189 
3.j punkts 

Svītrots 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira 
un Benoît Hamon 

Grozījums Nr. 190 
3.j a) punkts (jauns) 

j a) ciešāka sadarbība, kuras efektivitāti jāvērtē, ņemot vērā stingros noteikumus, kas 
nosaka tās īstenošanu (iespēja, ka Eiropas Komisija var to bloķēt, un Padomes 
lēmums kā pēdējais glābiņš) un patiesie ieguvumi, integrētas Eiropas izveidē; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 191 
3. punkta j a) punkts (jauns) 

j a) ir paplašināta Padomes un Eiropas Parlamenta koplēmuma joma, tādējādi stiprinot 
demokrātiju; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne Ferreira 
un Benoît Hamon 

Grozījums Nr. 192 
3.a punkts (jauns) ievadteikums 

3.a Atzīmē, ka Konstitucionālā līguma projektā ir vairāki uzlabojumi, kas ļaus Eiropas 
Savienības iestādēm daudz efektīvāk pildīt pienākumus, tomēr šie uzlabojumi ir 
jāiekļauj likumu normās; 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 193 
3.a punkts (jauns) 

3.a izsaka nožēlu, ka vispārējas nozīmes pakalpojumi vēl joprojām ir pakļauti vispārējās 
konkurences noteikumiem; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 194 
3.b punkts (jauns) 

3.b izsaka nožēlu, ka Eiropas Konstitucionālā līguma teksta pārstrādāšanas procedūras 
vēl joprojām tiek veidotas atbilstoši tām procedūrām, kas bija spēkā agrāko līgumu 
(piemēram, Nicas, Amsterdamas) laikā; it īpaši izsaka nožēlu, ka Eiropas 
Savienības iekšpolitikas virzienu un pasākumu pārskatīšana nav iespējama bez 
Eiropas Padomes vienbalsīga lēmuma un ratifikācijas katrā dalībvalstī; tas padara 
jebkuru Eiropas Savienības politikas virziena maiņu, kas iecerēta, lai panāktu 
sociālo, un jo īpaši finansiālo saskaņošanu, par diezgan neiespējamu.  

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 195 
Virsraksts pirms 4. punkta 

Vairāk pilsoņu tiesību un demokrātijas 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 196 
Virsraksts pirms 4. punkta 

Augstāka demokrātiskā atbildība un plašākas pilsoņu tiesības  

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling 

Grozījums Nr. 197 
Virsraksts pirms 4. punkta 

Plašāka demokrātiskā leģitimācija  

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 198 
Virsraksts pirms 4. punkta 

Kvalitatīvāka demokrātija 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 199 
Virsraksts pirms 4. punkta 

Eiropas demokrātija 

 Or. de 
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 200 
4. punkts 

(Apvieno 4. un 5. punktu, sākot no 5.a un 5.b punkta ar norādītajiem grozījumiem, svītro 
5.c punktu un tad turpina, sākot ar 4.a punktu līdz 4.i) punktam ar norādītajiem grozījumiem). 

4 izsaka gandarījumu, ka pilsoņu tiesības nostiprināsies un ka pilsoņi varēs labāk 
kontrolēt (svītrots) Eiropas Savienības darbību, izmantojot plašāku demokrātisko 
atbildību, (svītrots) šādu uzlabojumu dēļ: 

a) Konstitucionālajā līgumā ir iekļauta ES Pamattiesību harta; tas nozīmē, ka 
visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 
jāatbilst šiem standartiem; 

b) Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva un citi jaunie noteikumi, kas sekmē pilsoņu 
un viņu pārstāvju apvienību līdzdalību Eiropas Savienības apspriedēs; 

c) personām būs lielākas iespējas aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības tiesās; 

d) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs 
dalībvalstu parlamenti un, ar dažiem izņēmumiem, apstiprinās divkārši, to darīs gan 
dalībvalstu valdības (Eiropas Savienības Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas 
Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes līmenis, kāda nav nevienā citā 
salīdzināmā struktūrā; 

e) dalībvalstu parlamenti visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai 
līdz Padomes sanāksmēm debatētu (svītrots) par tiem ar saviem ministriem, un, ja 
parlamenti uzskatīs, ka tiesību aktu projektos tiek pārkāptas to tiesības, tiem būs arī 
tiesības izteikt iebildumus; 

f) Eiropas Parlamentam un Padomei būs vienādas tiesības lemt par lielāko daļu no 
Eiropas Savienības tiesību aktiem; 

g) Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments, tādējādi saistot to ar EP 
vēlēšanu rezultātiem; 

h) ārlietu ministrs, ko amatā iecels Eiropadome, vienojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju, atskaitīsies gan Eiropas Parlamentam, gan Eiropadomei; 

i) (svītrots) atbilstīgi jaunajai procedūrai Eiropas Parlaments iegūs visas budžeta 
pilnvaras, tas nozīmē, ka liela budžeta daļa — tā sauktie obligātie izdevumi — tiks 
pakļauti pilnīgai Eiropas Parlamenta demokrātiskai kontrolei; 

j) Komisija tai deleģētās likumdošanas pilnvaras un izpildpilnvaras īstenos atbilstīgi 
jaunai sistēmai, kura paredz kopīgu Eiropas Parlamenta un Padomes uzraudzību, kas 
dos iespēju katrai no šīm iestādēm atsaukt tos Komisijas lēmumus, pret kuriem tām ir 
iebildumi; 
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k) Padome likumdošanas jomā darbosies atklāti; 

l) attiecībā uz Konstitūcijas turpmāko pārskatīšanu arī Eiropas Parlamentam būs 
pilnvaras iesniegt priekšlikumus, un jebkura pārskatīšanas priekšlikuma izskatīšana ir 
jāveic Konventam, ja vien Parlaments nav piekritis, ka tas nav nepieciešams; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 201 
4. punkts 

( 4. punktu pārveido par 3. punktu) 
 
4. uzskata, ka iestāžu izteiktākas demokrātiskas atbildības rezultātā pilsoņiem būs 

lielākas iespējas kontrolēt Eiropas Savienības darbības, it īpaši šādu uzlabojumu dēļ: 

a) dalībvalstu parlamenti un, ar Reģionu komitejas starpniecību, pašvaldības un 
reģionālās iestādes visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai līdz 
Padomes sanāksmēm debatētu par tiem ar saviem ministriem, spēs to vispirms rūpīgi 
izskatīt un, ja parlamenti uzskatīs, ka ir pārsniegtas Eiropas Savienības pilnvaras, tiem 
būs arī tiesības izteikt iebildumus; 

b) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs 
dalībvalstu parlamenti un, ar dažiem izņēmumiem, apstiprinās divkārši, to darīs gan 
dalībvalstu valdības (Eiropas Savienības Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas 
Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes līmenis, kāda nav nevienā 
citā salīdzināmā struktūrā; 

c) Eiropas Parlamentam un Padomei būs vienādas tiesības lemt par lielāko daļu no 
Eiropas Savienības tiesību aktiem; 

d) Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments, tādējādi saistot to ar EP 
vēlēšanu rezultātiem un ar ES pilsoņu vairākuma politisko gribu; 

e) ārlietu ministrs, ko amatā iecels Eiropadome, vienojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju, atskaitīsies gan Eiropas Parlamentam — tādēļ arī pilsoņiem —, gan 
Eiropadomei —tādēļ arī valdībām; 

f) Eiropas Parlaments kopā ar Padomi iegūs tiesības apstiprināt visus Eiropas 
Savienības izdevumus, (nevis tikai daļu — tā sauktos neobligātos izdevumus — , kā 
tas bija līdz šim), tādēļ tie tagad pilnībā būs pakļauti demokrātiskai kontrolei; 

g) (svītrots)  

h) Padome, debatējot un pieņemot Eiropas Savienības tiesību aktus, darbosies 
atklāti;  
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i) arī Eiropas Parlamentam būs tiesības ieteikt turpmākus Konstitūcijas grozījumus, 
ko izskatīs Konventā, kurš sastāvēs no Eiropas Parlamenta, dalībvalstu parlamentu 
un valdību, kā arī Komisijas pārstāvjiem, līdzīgi tiem, kas tik veiksmīgi izstrādāja 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas Savienības Konstitucionālā 
līguma projektu; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon, 
Béatrice Patrie un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 202 
4. punkts 

4. uzskata, ka šādas izmaiņas pietiekami nepalielina pilsoņu demokrātisko kontroli pār 
Eiropas Savienības darbībām; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 203 
4. punkts 

(Ja šo grozījumu apstiprinās, 5. punkts sakritīs ar virsrakstu Uzlabojumi pilsoņu tiesību 
jomā.)  

4. Izsaka gandarījumu, ka pilsoņiem, pamatojoties uz pastiprinātas demokrātiskās 
atbildības principu, būs lielākas iespējas kontrolēt Eiropas Savienības darbības, un 
augstu vērtē faktu, ka tiks stiprinātas pilsoņu tiesības, it īpaši šādu uzlabojumu dēļ: 

 Or. nl 

 
 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 204 
4. punkta a) punkts 

Svītrots 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon 
un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 205 
4.a punkts 

a) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs 
dalībvalstu parlamenti un, neskatoties uz daudzajiem saglabātajiem izņēmumiem, 
apstiprinās divkārši, to darīs gan dalībvalstu valdības (Eiropas Savienības Padomē), 
gan tieši ievēlētais Eiropas Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes 
līmenis, kāda nav nevienā citā salīdzināmā struktūrā; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 206 
4. punkta a) apakšpunkts 

a) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs 
dalībvalstu parlamenti un, ar dažiem izņēmumiem, apstiprinās divkārši, to darīs gan 
dalībvalstu valdības (Eiropas Savienības Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas 
Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes līmenis, kāda nav nevienā citā 
pārnacionālā struktūrā; 

 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 207 
4. punkta b) apakšpunkts 

b) dalībvalstu parlamenti visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai 
pirms to pieņemšanas debatētu par tiem (svītrots), un, ja parlamenti uzskatīs, ka ir 
pārsniegtas Eiropas Savienības pilnvaras, tiem būs arī tiesības izteikt iebildumus; 
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 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 208 
4.b a punkts (jauns) 

b a)  lielāku uzsvaru liek uz Eiropas Savienības reģionālo un vietējo dimensiju, 
konsolidējot noteikumus par reģionu piedalīšanos atsevišķu dalībvalstu delegācijās 
Padomē, galveno uzsvaru protokolā par subsidiaritātes principu reģionālajā 
dimensijā liek uz šī principa pielietošanu, Reģionu komitejas stiprināšanu, kā arī 
uzsver cieņu pret Eiropas kultūras un valodu daudzveidību;  

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît Hamon 
un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 209 
4.c punkts 

c) Eiropas Parlamentam un Padomei būs vienādas tiesības lemt par lielu daļu no Eiropas 
Savienības tiesību aktiem; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling 

Grozījums Nr. 210 
4. punkta c) apakšpunkts 

c) parasti Eiropas Parlamentam un Padomei būs vienādas tiesības lemt par (svītrots) 
Eiropas Savienības tiesību aktiem; 

 Or. de 
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Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 211 
4. punkta c) punkts 

(Pārcelt 4.c punktu, lai tas kļūst par jaunu 4.a punktu.) 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 212 
4. punkta c a) apakšpunkts (jauns) 

(4. punkta c) apakšpunkts kļūst par 4. punkta a) apakšpunktu.) (4. punkta h) apakšpunkts kļūst 
par 4. punkta b) apakšpunktu.) 

c a) ar Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas ieviešanu Konstitucionālajā līgumā tiek 
iestrādāts tiešs demokrātisks instruments, kas ļauj pilsoņiem iesniegt prasības par 
Eiropas tiesību aktiem;  

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès 

Grozījums Nr. 213 
4.d punkts 

Svītrots 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 214 
4. punkta d) apakšpunkts 

d) Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments, (svītrots) saistot to ar EP 
vēlēšanu rezultātiem; 
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 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 215 
4. punkta e) apakšpunkts 

e) ārlietu ministrs (svītrots), ko amatā iecels Eiropadome, vienojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju, atskaitīsies gan Eiropas Parlamentam, gan Eiropadomei; 

 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 216 
4. punkta f) apakšpunkts 

f) atbilstīgi jaunajai budžeta pieņemšanas procedūrai gan Padome, gan Eiropas 
Parlaments apstiprinās pilnīgi visus Eiropas Savienības izdevumus, tādējādi pakļaujot 
visus izdevumus pilnīgai demokrātiskai kontrolei; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 217 
4. punkta f) apakšpunkts 

f) atbilstīgi jaunajai budžeta pieņemšanas procedūrai gan Padome, gan Eiropas 
Parlaments apstiprinās visus Eiropas Savienības izdevumus, tāpēc liela daļa no tiem, 
tā sauktie obligātie izdevumi, vairs nebūs vienpusējo Padomes lēmumu ziņā, bet 
pakļauti pilnīgai Eiropas Parlamenta demokrātiskai kontrolei; 

 Or. de 
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 218 
4. punkta g) apakšpunkts 

g) Komisija tai deleģētās likumdošanas pilnvaras (svītrots) īstenos atbilstīgi (svītrots) 
sistēmai, kura paredz kopīgu Eiropas Parlamenta un Padomes uzraudzību, kas dos 
iespēju katrai no šīm iestādēm atsaukt tos Komisijas lēmumus, pret kuriem tām ir 
iebildumi; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 219 
4. punkta h) apakšpunkts 

h) pildot likumdevēja funkcijas, Padome darbosies atklāti; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling 

Grozījums Nr. 220 
4. punkta i a) apakšpunkts(jauns) 

I a) Komisija vairs nevar neņemt vērā Eiropas Parlamenta aicinājumus iesniegt 
likumdošanas priekšlikumus, bet tai ir oficiāli jārīkojas;  

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 221 
4. punkts pēc i) apakšpunkta 

(ievietot a), b) un c) apakšpunktus un 5. punkta d) apakšpunktu) 

i a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
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Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 
jāatbilst Konstitūcijas projektā noteikto pamattiesību standartiem, ar to saprotot, ka 
tas neietekmē dalībvalstu tiesisko regulējumu; 

i b) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu un pārstāvju apvienību piedalīšanos Eiropas 
Savienības apspriedēs; 

i c) pilsoņiem būs iespējas iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz jomām, kurās, 
viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts, lai īstenotu Konstitūciju; 

i d) personām būs lielākas iespējas aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības tiesās; 

(Ja šo grozījumu apstiprinās, 5. punkts sakritīs ar virsrakstu Uzlabojumi pilsoņu tiesību 
jomā.)  

 Or. nl 

 
 

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 222 
4.i a punkts (jauns) 

(Iespraudums, kas pārcelts no 5.a punkta.) 

i a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 
jāatbilst Konstitūcijas projektā noteikto pamattiesību standartiem (svītrots); 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 223 
4.i b punkts (jauns) 

(Iespraudums, kas pārcelts no 5.b punkta.) 

i b) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu un pārstāvju apvienību piedalīšanos Eiropas 
Savienības apspriedēs; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 224 
4.i c punkts (jauns) 

(Iespraudums, kas pārcelts no 5.c punkta.) 

i c) pilsoņiem būs iespējas iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz jomām, kurās, 
viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts Konstitūcijas īstenošanas 
mērķim; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 225 
4.i d punkts (jauns) 

(Iespraudums, kas pārcelts no 5.d punkta.) 

i d) personām būs lielākas iespējas aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības tiesās; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud 

Grozījums Nr. 226 
4.i a punkts (jauns) 

i a) ņemot vērtā iespējas pārskatīt Konstitucionālo līgumu, pilsoņi var pilnībā izmantot 
savas tiesības iesniegt lūgumrakstus un atbilstošos apstākļos iesniegt priekšlikumus  

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 227 
4.a punkts (jauns) 

4.a izsaka nožēlu par ierobežojumiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
politiskajā un tiesiskajā sfērā; 
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 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 228 
Virsraksts pirms 5. punkta 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 229 
Virsraksts pirms 5. punkta 

Tiesību harta ar tiesiski saistošu spēku 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber 

Grozījums Nr. 230 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 231 
5. punkts 

Svītrots 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb 

Grozījums Nr. 232 
5. punkts (pirmās divas rindas) 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex un 
Béatrice Patrie 

Grozījums Nr. 233 
5. punkts 

5. atzīmē, ka pilsoņu tiesības nav pietiekami nostiprinājušās, jo: 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 234 
5. punkts 

(5. punkts kļūst par 2. punktu.) 

Uzlabojumi pilsoņu tiesību jomā un demokrātiskā atbildība 

5. uzskata, ka pilsoņu pamattiesības būs labāk aizsargātas šādu uzlabojumu dēļ:  

a) ir iekļauta Eiropas pilsoņu pamattiesību harta, kura ES iestādēm un 
struktūrvienībām, īstenojot Kopienas tiesību aktus saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem, ir jāievēro; 

b) oficiāli tiek atzīta sociālo partneru un dialoga ar sabiedrību loma, kā arī 
asociāciju un pilsoniskas sabiedrības loma, kas garantēs pilsoņu un pārstāvju 
apvienību piedalīšanos Eiropas Savienības apspriedēs; 

c) jaunās tiesības 1 miljonam Eiropas Savienības pilsoņu aicināt Komisiju iesniegt 
tiesību aktu priekšlikumus, ko viņi uzskata par nepieciešamiem Konstitūcijas 
īstenošanai; 
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d) tiesības griezties Eiropas Kopienu tiesā, lai ierosinātu lietu pret ES iestādēm par 
pilsoņu pamattiesību pārkāpumu, ir piešķirtas arī atsevišķiem pilsoņiem, ne tikai 
dalībvalstīm un juridiskām personām; 

d a) solidaritātes klauzula, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu kopēji darboties, lai 
stiprinātu drošību un aizsargātu pilsoņus teroristu uzbrukuma, dabas vai cilvēka 
izraisītas katastrofas gadījumā; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou 

Grozījums Nr. 235 
5. punkts 

5. izsaka gandarījumu, ka pilsoņu tiesības un līdz ar to visa Eiropas Savienības sociāla 
dimensija nostiprināsies šādu uzlabojumu dēļ: 

- a) (jauns) Konstitucionālajā līgumā ir iekļauta Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta; 

a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 
jāatbilst Konstitūcijas projektā noteikto pamattiesību standartiem, ar to saprotot, ka tas 
neietekmē dalībvalstu tiesisko regulējumu; 

b) jaunie noteikumi sekmēs pilsoņu un pārstāvju apvienību piedalīšanos Eiropas 
Savienības apspriedēs, piedāvājot ievērojamam skaitam pilsoņu lomu šajā procesā; 

c) pilsoņiem būs iespējas iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz jomām, kurās, 
viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts, lai īstenotu Konstitūciju; 

d) personām būs lielākas iespējas aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības tiesās; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 236 
5. punkta -a) punkts (jauns) 

5. izsaka gandarījumu, ka pilsoņu tiesības nostiprināsies šādu uzlabojumu dēļ: 

- a) Konstitucionālajā līgumā ir iekļauta Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas 
padarīs tās obligāti īstenojamas to pielietojuma jomās; 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 237 
5 -a) (jauns) 

- a) Pamattiesību harta ir Eiropas Savienības morālais pamats, tās kultūras un 
politiskais mantojums 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex un 
Béatrice Patrie 

Grozījums Nr. 238 
5.a) punkts 

a) Konstitucionālā līguma projektā iekļauto pamattiesību tiesiskais apjoms ir stingri 
ierobežots;  

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 239 
5. punkta apakšpunkts 

a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 
jāatbilst Konstitūcijas projektā noteikto pamattiesību standartiem (svītrots); 

 Or. de 

 
 



 

PE 347.293v01-00/1-282 80/93 AM\544260LV.doc 

LV 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 240 
5. punkta a) punkts  

a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes un dalībvalstis un kuru pamats ir Eiropas Savienības 
tiesību akti, būs obligāti jāatbilst Hartā, kas tagad ir iekļauta Konstitucionālajā 
līgumā, noteikto pamattiesību standartiem (svītrots); 

 Or. en 

 
 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 241 
5. punkta aa) apakšpunkts (jauns) 

aa)  Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir iekļauta Eiropas Konstitūcijā un tādējādi 
kļūst juridiski saistoša; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 242 
5. punkta b) apakšpunkts 

b) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu, (svītrojums) pārstāvju apvienību un pilsoniskās 
sabiedrības piedalīšanos Eiropas Savienības apspriedēs; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex un 
Béatrice Patrie 

Grozījums Nr. 243 
5. punkta b) apakšpunkts 

b) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu un pārstāvju apvienību piedalīšanos Eiropas 
Savienības apspriedēs, bet baznīcas un reliģiskās apvienības vai kopienas nepamatoti 
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tiks īpaši atzītas šajā sakarā; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 244 
5. punkta c) apakšpunkts 

c) pilsoņiem, pamatojoties uz “pilsoņu iniciatīvu”, kas iekļauta Konstitūcijā (kurai 
Parlaments piešķir lielu nozīmi), būs iespējas iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz 
jomām, kurās, viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts Konstitūcijas 
īstenošanas mērķim; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 245 
5. punkta c) apakšpunkts 

c) pilsoņiem būs iespējas ar pilsoņu iniciatīvu palīdzību iesniegt priekšlikumus, kas 
attiecas uz jomām, kurās, viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts 
Konstitūcijas īstenošanas mērķim; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 246 
5. punkta c) apakšpunkts 

c) pilsoņiem būs iespējas iesniegt likumdošanas priekšlikumus, kas attiecas uz jomām, 
kurās, viņuprāt, ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts Konstitūcijas 
īstenošanas mērķim; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex un 
Béatrice Patrie 

Grozījums Nr. 247 
5. punkta c) apakšpunkts 

c) pilsoņiem būs iespējas iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz jomām, kurās, viņuprāt, 
ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību akts Konstitūcijas īstenošanas mērķim, bet 
Komisijai nebūs pienākuma pievienoties priekšlikumam vai paskaidrot 
likumdošanas priekšlikuma noraidīšanas iemeslus; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 248 
5. punkta d) apakšpunkts 

d) personām būs lielākas iespējas aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības Tiesā; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves 

Grozījums Nr. 249 
5. punkta da) apakšpunkts (jauns) 

da) harta savās vērtībās ietver būtisku konstitucionālu konverģenci, kas valstīm, kuras 
pievienojās Savienībai, tika izvirzīta kā nosacījums; tagad tā iegūst saistošu 
juridisku spēku un raksturo Savienību kā dzimteni, kura pamatojas uz konstitūciju; 

 Or. pt 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 250 
5. punkta da) apakšpunkts (jauns) 

da) Eiropas Savienībai būs pienākums pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai; 
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 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Grozījums Nr. 251 
Nosaukums un 5.a, 5.b, 5.c un 5.d punkti (jauni) 

ES militarizācija 
 
5.a atzīmē, ka Eiropas Konstitucionālā līguma projekts palielinās Eiropas Savienības 

militarizāciju; 

5.b noraida kolektīvās drošības garantijas, ar kurām RES militāro dimensiju pārceļ uz 
Savienības darbības jomu; 

5.c atzīmē, ka Eiropas Konstitucionālā līguma projekts neietver īpašu prasību par ANO 
pilnvarojumu ES militārām operācijām; uzskata, ka ANO piešķirts pilnvarojums ir 
vienīgais veids, kā militārām operācijām piešķirt likumību saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām; 

5.d atzīmē, ka krīžu pārvarēšana ar miera uzturēšanas operācijām ir uzbrūkoša rīcība; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Grozījums Nr. 252 
Nosaukums un 5.a punkts (jauns) 

Uzlabojumi saistībā ar sociālo dimensiju un vienlīdzības principu 

5.a atzinīgi novērtē to, ka Eiropas Savienības sociālo dimensiju un vienlīdzības principu 
Savienībā pastiprinās ar šādiem uzlabojumiem: 

a) Savienības pamatā esošais visu dalībvalstu kopējo vērtību kodols paplašinās, ietverot 
cilvēka cieņas, vienlīdzības un individuālo minoritāšu tiesību aizsardzības principus, 
kā arī plurālismu, nediskrimināciju, toleranci, tiesiskumu, solidaritāti un dzimumu 
līdztiesību; 

b) Savienība centīsies sasniegt augsti sociālu tirgus ekonomiku, īstenojot mērķi 
nodrošināt pilnu nodarbinātību un sociālo progresu; tā cīnīsies pret sociālo 
atstumtību un diskrimināciju, veicinās sociālo taisnīgumu, sociālo aizsardzību, 
dzimumu līdztiesību, paaudžu solidaritāti un bērna tiesību aizsardzību; 

c) turklāt Savienība turpmāk ievēros prasību veicināt augstu nodarbinātības līmeni, 
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nodrošināt atbilstīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un 
nodrošināt augsta līmeņa vispārējo un profesionālo izglītību un apmācību, kā arī 
veselības aizsardzību; 

d) Savienība atzīs un veicinās sociālo partneru lomu, it īpaši attiecībā uz to 
autonomiju, kā arī sekmēs sociālo dialogu; 

e) Savienība turpmāk varēs veikt pasākumus, lai koordinētu dalībvalstu sociālo 
politiku; 

f) Savienība turpmāk noteiks principus un nosacījumus, kas noteiks vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka šie pakalpojumi spēj 
izpildīt savas funkcijas Savienībā, kas kļūst arvien ciešāk ekonomiski integrēta; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniedza Jean-Luc Dehaene 

Grozījums Nr. 253 
5.a punkts (jauns) 

(pēc jauna virsraksta “Savienība kā globālo procesu dalībnieks” iekļauj 3. punkta 
apakšpunktus d), e) un f)) 

Savienība kā globālo procesu dalībnieks 

5.a ir pārliecināts, ka Konstitūcijas stāšanās spēkā pastiprinās Savienības kā globālo 
procesu dalībnieka nozīmi šādu apstākļu dēļ: 

a) Eiropas Savienības ārpolitikas augstais pārstāvis un ārējo sakaru komisārs 
— divi amati, kas izraisa dublēšanos un sajukumu — tiks apvienoti vienā 
Eiropas ārlietu ministra amatā, kas varēs pārstāvēt Savienību tajās jomās, 
kurās tai ir kopēja nostāja; 

b) juridiskas personas statusa, kas iepriekš bija Eiropas Kopienai, piešķiršana 
Eiropas Savienībai uzlabos tās spēju darboties starptautiskajās attiecībās un 
piedalīties starptautisko nolīgumu noslēgšanā; 

c) nostiprinās Eiropas Savienības spēja attīstīt kopējas struktūras aizsardzības 
politikas jomā; 

(ja šo grozījumu pieņem, tad 3. punkta d), e) un f) apakšpunktus svītro) 

 Or. nl 
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 254 
6. punkts 

6. pauž iebildes attiecībā uz Konstitūcijas projektu un vēlas redzēt izmaiņas 
Konstitucionālā līguma III sadaļā, kas atļautu saskaņošanu sociālajā un fiskālajā 
jomā, pirms dalībvalstis tiek aicinātas to ratificēt; cer, ka vismaz t.s. “vienkāršotā” 
pārskatīšanas procedūra Savienības iekšpolitikai un darbībai netiks ierobežota ar 
divkāršās vienprātības prasību; šī divkāršā prasība pamatojas tikai uz starpvaldību 
pieeju un traucē izmantot attīstības impulsu, kas pamatojas uz Eiropas pilsoņu 
centieniem; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 255 
6. punkts 

6. noraida Konstitucionālo līgumu; 

 Or. pl 

 

Grozījumu iesniedza Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Grozījums Nr. 256 
6. punkts 

6. (svītrojums) aicina atsevišķās dalībvalstis ratificēt Konstitucionālo līgumu tikai pēc 
balsu vairākuma saņemšanas referendumā, ja šāds referendums ir iespējams un ir 
jāveic konkrētajā dalībvalstī; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 257 
6. punkts 

6. apstiprina Konstitucionālo līgumu un aicina dalībvalstis to ratificēt; 

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 258 
6. punkts 

6. atbalsta Eiropas Konstitūciju un aicina dalībvalstis to ratificēt; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff 

Grozījums Nr. 259 
6. punkts 

6. atbalsta Konstitucionālo līgumu un aicina Eiropas Savienības dalībvalstis un tautas 
to ratificēt; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek 

Grozījums Nr. 260 
6. punkts 

6. apstiprina Konstitucionālo līgumu un pilnībā atbalsta tā ratificēšanu; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 261 
7. punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 262 
7. punkts 

7. apšauba, ka šī Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai sniegs stabilu 
pamatu, kas pieļaus tālāku paplašināšanos un kas veidots ilgam laikam, tomēr atvērts 
pielāgojumiem; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 263 
7. punkts 

7. uzskata, ka Konstitūcija ir vēsturisks solis Eiropas integrācijas procesā, jo pirmo 
reizi tā Eiropas Savienībai izveido stabilu un ilgstošu pamatu (3 vārdi svītroti), kas 
pieļauj arī integrācijas procesa tālāku attīstību un vajadzīgos pielāgojumus nākotnē;  

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 264 
7. punkts 

7. ir pārliecināts, ka Eiropas Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai sniegs 
stabilu pamatu, kas pieļaus tālāku paplašināšanos un būs veidots ilgam laikam, tomēr 
atvērts iepriekšminētajiem pielāgojumiem; 
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 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Riccardo Ventre 

Grozījums Nr. 265 
7. punkts 

7. uzskata, ka šī Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai turpinās nodrošināt 
stabilu pamatu, kas pieļaus iespējamu tālāku paplašināšanos un kas veidots ilgam 
laikam;  

 Or. it 

 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 266 
7. punkts 

7. uzskata, ka šis Konstitucionālais līgums Eiropas Savienības nākotnes attīstībai 
nodrošinās stabilu pamatu, kas pieļaus iespējamu tālāku paplašināšanos un kas veidots 
ilgam laikam, tomēr atvērts pielāgojumiem; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 267 
7. punkts 

7. uzskata, ka šī Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai sniegs stabilu 
pamatu, kas pieļaus tālāku paplašināšanos, tomēr paredzēs mehānismus tās 
pārskatīšanai nepieciešamos vai politiski lietderīgos gadījumos, it īpaši attiecībā uz 
lielākas vienkāršošanas sasniegšanu; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Gérard Onesta un Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 268 
7. punkts 

7. uzskata, ka šī Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai sniegs stabilu 
pamatu, kas pieļaus tālāku paplašināšanos un kas veidots ilgam laikam, tomēr atvērts 
pielāgojumiem; šajā sakarā paziņo savu nodomu izmantot jaunās, Konstitūcijā tam 
piešķirtās iniciatīvas tiesības, piedāvājot Konstitūcijas grozījumus, lai labotu šajā 
rezolūcijā norādītās nepilnības; 

 Or. fr 

 
 

Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 269 
7. punkts 

7. uzskata, ka šī Konstitūcija Eiropas Savienības nākotnes attīstībai sniegs stabilu 
pamatu, kas pieļaus tālākas paplašināšanās un kas veidots ilgam laikam, tomēr 
atvērts pielāgojumiem, piemēram, pielietojuma jomas paplašināšanai un kvalificēta 
vairākuma aprēķināšanas formulas vienkāršošanai, nodrošinot efektīvāku 
vienkāršoto procedūru Konstitūcijas pārskatīšanai nākotnē un izveidojot atsevišķu 
likumdošanas Padomi; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann un Vincent Peillon 

Grozījums Nr. 270 
8. punkts 

Svītrots 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedza Wojciech Wierzejski 

Grozījums Nr. 271 
8. punkts 

Svītrots 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 272 
8. punkts 

8. cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis panāks ratifikāciju — ja iespējams, 
rīkojot referendumu — līdz 2006. gada vidum; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 273 
8. punkts 

8. mudina visas Eiropas Savienības dalībvalstis izmantot Konstitūcijas ratifikāciju kā 
iespēju uzsākt plašas un labi informētas debates ar saviem pilsoņiem par Eiropas 
integrācijas pamatjautājumiem un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis 
(svītrots) panāks ratifikāciju līdz 2006. gada vidum; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Mercedes Bresso 

Grozījums Nr. 274 
8. punkts 

8. cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis varēs panākt ratifikāciju līdz 2006. gada 
vidum; uzskata, ka jebkurā gadījumā, pat ja divos gados tikai divdesmit dalībvalstis 
būs ratificējušas Konstitūciju, tad tai tomēr jāstājas spēkā šīm divdesmit 
dalībvalstīm; 

 Or. it 
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Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 275 
9. punkts 

9. atkārto savu prasību Kopienas iestādēm un dalībvalstu valdībām, parlamentiem un 
reģionālajām un vietējām iestādēm, ka jāpieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas 
pilsoņus skaidri un objektīvi informētu par Konstitūcijas projekta saturu, vienmēr 
pamatojoties uz aktīvu sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 276 
9. punkts 

9. atkārto savu prasību, ka jāpieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas pilsoņus skaidri 
un objektīvi informētu par Konstitūcijas projekta saturu, it īpaši atspēkojot 
maldinošus norādījumus, piemēram, ka Konstitūcija novedīs pie centralizētas 
Eiropas lielvalsts izveidošanas, ka tā vājinās ES sociālo dimensiju vai ka tā ignorē 
Eiropas vēsturiskās un garīgās saknes; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta un Monica Frassoni 

Grozījums Nr. 277 
9. punkts 

9. atkārto savu prasību, ka jāpieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas pilsoņus skaidri 
un objektīvi informētu par Konstitūcijas projekta saturu; tādēļ, lai izglītotu sabiedrību 
un veicinātu informētas debates, aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis, izplatot 
Konstitucionālā līguma tekstu pilsoņiem (pilnās un saīsinātās versijās), skaidri 
nošķirt jau spēkā esošo nolīgumu elementus no jaunajiem noteikumiem, kurus 
ievieš Konstitūcija; 

 Or. fr 
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen 

Grozījums Nr. 278 
9.a punkts (jauns) 

9.a atgādina, ka jaunā metode — Konvents, kuru sākotnēji piedāvāja Eiropas 
Parlaments un kurā sapulcējas vairākums vēlēto deputātu no Eiropas un dalībvalstu 
parlamentiem, kā arī valdību pārstāvji un Eiropas Komisija, ir izrādījies sekmīgs, 
atvērts, pārredzams un plurālistisks politisks process un ka tas ir jāizmanto arī 
nākamajiem Eiropas Konstitūcijas pielāgojumiem; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek 

Grozījums Nr. 279 
9.a punkts (jauns) 

9.a aicina Eiropas tautas un pilsoņus tiešā veidā vai ar viņu izvēlēto pārstāvju 
starpniecību nodrošināt Konstitucionālā līguma ratificēšanu; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González un Raimón Obiols i Germà 

Grozījums Nr. 280 
9.a. punkts (jauns) 

9.a uzsver, ka Eiropas Parlaments darīs visu, kas ir tā spēkos, lai veicinātu vispusīgas 
debates par Eiropas Konstitūciju, iesaistot iestādes, sabiedrību un plašsaziņas 
līdzekļus, kā arī pamatojoties uz aktīvu iesaistīšanos ratificēšanas procesa 
panākumu nodrošināšanā; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 281 
10. punkts 

10. nolemj, ka Parlamenta dienestiem, tostarp tā ārējiem birojiem, jānodrošina plaša 
informāciju par Konstitūciju un Parlamenta nostāju tās sakarā. 
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(daļa atcelta un pārvietota uz jaunu 11. punktu) 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó 

Grozījums Nr. 282 
10.a punkts (jauns) (10. punkta atlikusī daļa) 

10.a uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Konstitucionālo jautājumu 
komitejas ziņojumu dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Eiropas Komisijai un 
Konventa par Eiropas nākotni bijušajiem dalībniekiem (svītrojums). 

 Or. en 
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