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Rezolūcijas priekšlikums 
 
 
 
Referenti iesaka pieņemt grozījumus Nr. 1 (Andrew Nicholas Duff), Nr. 4 (Jean-Luc 
Dehaene) (kā papildinājumu 2. norādei), Nr. 5 (Jean-Luc Dehaene) (kā jaunu 4.a norādi), 
Nr. 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), Nr. 260 (Bronislaw Geremek), 
Nr. 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) un ierosina šādus kompromisa grozījumus. 
 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 1 
Kompromisa grozījums aizstāj A apsvērumu, kā arī grozījumus Nr. 9 (Ignasi Guardans 
Cambó) un Nr. 10 (Panayiotis Demetriou). Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 8, 9 un 10 nav 
spēkā) 
A apsvērums 

A. Eiropas Savienībai savas pastāvēšanas laikā ir bijusi ievērojama loma (groz. Nr. 9, 
Guardans Cambó), lai izveidotu (svītrojums) miera un labklājības, demokrātijas 
(groz. Nr. 10, Demetriou) un brīvības, tiesiskuma un drošības telpu, kas nepārtraukti 
paplašinās; 

 Or. en 
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Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 2 
(Kompromisa grozījums aizstāj B un C apsvērumu, kā arī grozījumus Nr. 15 (Andrew 
Nicholas Duff), Nr. 16 (Jo Leinen), Nr. 17 (Leinen), Nr. 23 (Panayiotis Demetriou). Ja to 
pieņem, tad grozījumi  Nr. 11–14 un Nr. 18–22 nav spēkā) 
B apsvērums 

B. (svītrojums) Konstitūcija (svītrojums) nostiprina šos sasniegumus un ievieš 
jauninājumus, kas ir būtiski, lai uzturētu un attīstītu 25 un, iespējams, vairāk 
dalībvalstu Eiropas Savienības spēju efektīvi darboties gan iekšpolitikā, gan 
ārpolitikā; 

C. svītrots 

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 3 
(Kompromisa grozījums aizstāj D un E apsvērumu, kā arī grozījumus Nr. 27 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà) un Nr. 35 (Maria da Assunção Esteves). Ja to pieņem, tad 
grozījumi Nr. 25–32 nav spēkā) 
D apsvērums 

D. Eiropas Parlamenta centieni panākt Konstitūcijas pieņemšanu, kurus tas izvērsis 
kopš tā pirmajām tiešajām vēlēšanām, ir vainagojušies ar Konventa panākumiem, 
kurš izstrādāja projektu, izmantojot demokrātisku, pārstāvniecisku un pārredzamu 
metodi, kas pilnībā pierādīja savu efektivitāti, un kurš ņēma vērā Eiropas 
Savienības pilsoņu devumu (groz. Nr. 27, Carnero González, Obiols i Germà), 
rezultātā nonākot pie vienprātības, ko Valdību konference atstāja būtiski nemainītu 
(groz. Nr. 35, Esteves); 

E. svītrots 

 Or. en 

 
 



 

AM\547172LV.doc 3/9 PE 349.939v02 

 LV 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 4 
(Kompromisa grozījums aizstāj F un I apsvērumu. Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 42–55 un 
Nr. 75–99 nav spēkā) 
F apsvērums 

F. Konstitūcijā kā kompromisā, kam vajadzēja būt pieņemamam visām dalībvalstīm, 
neizbēgami nav ņemti vērā daži Eiropas Parlamenta vai Konventa priekšlikumi, 
kuri, pēc to autoru domām, būtu vēl vairāk uzlabojuši Eiropas Savienību, pie 
daudziem no tiem iespējams atgriezties turpmāk; 

I. svītrots 

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 5 
(Kompromisa grozījums aizstāj H apsvērumu, kā arī grozījumus Nr. 70 (Ignasi Guardans 
Cambó) un Nr. 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (pirmā daļa svītrota). 
Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 60–74 nav spēkā) 
H apsvērums 

H. (svītrojums) sabiedriskās diskusijās par Konstitūciju ir izskanējušas atsevišķas 
kritiskas piezīmes, kas neatbilst tās noteikumu patiesajam saturam un juridiskajām 
sekām (groz. Nr. 70, Guardans Cambó), jo Konstitūcijas rezultātā neveidosies 
centralizēta lielvalsts, tā drīzāk stiprinās, nekā vājinās Eiropas Savienības sociālo 
aspektu, un (groz. Nr. 67, Carnero González, Obiols i Germà) tā nenoniecina Eiropas 
vēsturiskos un garīgos pirmsākumus, jo atsaucas uz tās kultūras, reliģijas un 
humānisma mantojumu; 

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 6 
(Kompromisa grozījums aizstāj 1. punktu, kā arī grozījumus Nr. 103 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), Nr. 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 
Nr. 107 (Jo Leinen), Nr. 108 (Andrew Nicholas Duff), Nr. 109 (Sérgio Sousa Pinto). Ja to 
pieņem, tad grozījumi Nr. 103–110 nav spēkā) 
1. punkts 

1. secina, ka kopumā Konstitūcija (svītrojums) ir labs kompromiss un ievērojams (groz. 
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Nr. 108, Duff) spēkā esošo Līgumu uzlabojums, kas īstenota sniegs reālus ieguvumus 
(svītrojums) pilsoņiem (un Eiropas Parlamentam, kā arī dalībvalstu parlamentiem 
kā viņu demokrātiskās pārstāvniecības iestādēm), dalībvalstīm (tostarp to reģioniem 
un vietējām varas iestādēm), Eiropas Savienības iestāžu efektīvai darbībai un 
tādējādi visai Savienībai (groz. Nr. 107, Leinen);  

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 7 
(Kompromisa grozījums aizstāj apakšvirsrakstu pirms 2. punkta (ja to pieņem, tad grozījumi 
Nr. 112–116 nav spēkā), apakšvirsrakstu pirms 3. punkta (ja to pieņem, tad grozījumi  
Nr. 158–162 nav spēkā), apakšvirsrakstu pirms 4. punkta (ja to pieņem, tad grozījumi 
Nr. 195–199 nav spēkā) un apakšvirsrakstu pirms 5. punkta (ja to pieņem, tad grozījumi 
Nr. 228–229 nav spēkā) 
 
Apakšvirsraksti pirms 2., 3., 4. un 5. punkta 

Lielāka skaidrība par Eiropas Savienības būtību un mērķiem   

Lielāka efektivitāte un nozīmīgāka loma pasaulē 

Lielāka demokrātiskā atbildība 

Vairāk tiesību pilsoņiem 

  Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 8 
(Kompromisa grozījums aizstāj 2. punktu, kā arī grozījumus Nr. 117 (Mercedes Bresso), 
Nr. 118 (Jo Leinen), Nr. 123 (Jean-Luc Dehaene), Nr. 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon), Nr. 138 (Maria da 
Assunção Esteves), Nr. 139 (Panayiotis Demetriou), Nr. 143 (Ignasi Guardans Cambó), 
Nr. 145 (Andrew Nicholas Duff), Nr. 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 148 (Panayiotis 
Demetriou), Nr. 151 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 152 (Andrew Nicholas Duff). Ja to 
pieņem, tad grozījumi Nr. 117–157 nav spēkā) 
2. punkts 

2. izsaka gandarījumu, ka Konstitūcija (svītrojums) padara pilsoņiem skaidrāku Eiropas 
Savienības būtību un mērķus, kā arī attiecības starp Savienību un dalībvalstīm, īpaši 
tāpēc, ka (groz. Nr. 117, Bresso) 
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a) sarežģīto Eiropas Līgumu kopumu aizstāj vienots, daudz vieglāk uztverams 
dokuments, kurā izskaidroti Eiropas Savienības mērķi, pilnvaras un to 
ierobežojumi, tās politikas veidošanas instrumenti un tās iestādes (groz. Nr. 123, 
Dehaene); 

b) ir nostiprināta Eiropas Savienības dubultā leģitimitāte, un ir precizēts, ka tā ir 
valstu un pilsoņu savienība (groz. Nr. 117, Bresso); 

bb) visu dalībvalstu kopējo vērtību kodols, kas ir pamatā Eiropas Savienībai un kas 
cieši vieno Savienības pilsoņus, ir skaidri izteikts un ir paplašināts (groz. Nr.  
252, Kaufmann); 

c) Eiropas Savienības mērķi, kā arī tās darbības principi un attiecības ar dalībvalstīm 
ir skaidri noteiktas un labāk definētas (groz. Nr.  117, Bresso un Nr. 131, 
Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon); 

d) neskaidrība par jēdzieniem “Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība” beigsies, 
jo Eiropas Savienība kļūs par vienu vienotu juridisku personu un struktūru (groz. 
Nr.  118, Leinen); 

e) Eiropas Savienības tiesību akti kļūst vienkāršāki un to terminoloģija precīzāka — 
“Eiropas likumi” un “Eiropas ietvarlikumi” aizstāj pašreizējos daudzos aktu 
veidus (regulas, direktīvas, lēmumus, pamatlēmumus u. c.), izmantojot 
saprotamāku leksiku (groz. Nr.  117, Bresso, Nr. 138, Esteves, Nr. 139, 
Demetriou, un JURI komitejas 1. atzinums); 

f) tā sniedz (groz. Nr. 148, Demetriou) garantijas, ka Eiropas Savienība nekad 
nekļūs par centralizētu, visvarenu lielvalsti: 

- stingrs (groz. Nr. 145, Duff) uzsvars uz decentralizāciju, kas raksturīgs 
principam “vienotība dažādībā”, 

- saistības “respektēt dalībvalstu valstisko identitāti, kas piemīt to politiskajām 
un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām”, 

- pilnvaru piešķiršanas princips (saskaņā ar kuru Eiropas Savienībai ir tikai 
tās pilnvaras, ko tai deleģējušas dalībvalstis), subsidiaritātes un 
proporcionalitātes princips (groz. Nr. 143, Guardans Cambó), 

- dalībvalstu piedalīšanās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā 
un piekrišana jebkādām tās maiņām (groz. Nr. 146, Kaufmann); 

g) Eiropas Savienības simbolu iekļaušana Konstitūcijā (groz. Nr. 151, Kaufmann) 
uzlabos (svītrojums) (groz. Nr.  152, Duff) informētību par Savienības 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; 
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 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 9 
(Kompromisa grozījums aizstāj 3. punktu, kā arī grozījumus Nr. 165 (Andrew Nicholas Duff), 
Nr. 166 (Mercedes Bresso), Nr. 167 (Jo Leinen), Nr. 176 (Joachim Wuermeling), Nr. 177 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 178 (Ignasi Guardans Cambó), Nr. 180 (Andrew Nicholas 
Duff), Nr. 181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 182 (Ignasi Guardans Cambó), Nr. 186 (Maria 
da Assunção Esteves), Nr. 253 (Jean-Luc Dehaene). Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 163–173, 
Nr. 175–194 un Nr. 253 nav spēkā.) 
3. punkts 

3. izsaka gandarījumu, ka līdz ar (groz. Nr. 167, Leinen) Konstitūcijas stāšanos spēkā 
Eiropas Savienības iestādes savus uzdevumus spēs veikt daudz efektīvāk (groz. 
Nr. 165, Duff) it īpaši tāpēc, ka 

a) ievērojami pieaug to jomu skaits, kurās Padomi veidojošās valdības lēmumus 
pieņems ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis vienbalsīgi, kas ir būtiski, lai 25 
dalībvalstu Eiropas Savienība varētu funkcionēt, izvairoties no lēmumu 
bloķēšanas ar veto tiesību starpniecību (groz. Nr. 166, Bresso); 

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

c) no 2014. gada (groz. Nr. 177, Kaufmann) Komisijas locekļu skaits (groz. Nr. 176, 
Wuermeling) samazināsies; 

d) ievērojami palielināsies ES atpazīstamība (groz. Nr. 178, Guardans Cambó) un 
tās spēja darboties starptautiskā mērogā (groz. Nr. 253, Dehaene): 

– 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 būs Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
(groz. Nr. 180, Duff), vadīs Ārlietu padomi un spēs pārstāvēt Eiropas 
Savienību jomās, kurās tai ir kopēja nostāja; 

– ārlietu ministra pakļautībā būs vienots Ārējās darbības dienests (groz. 
Nr. 181, Kaufmann), 

– uz Eiropas Kopienu iepriekš attiecinātā juridiskas personas statusa 
piešķiršana Eiropas Savienībai palielinās tās spēju darboties starptautiskajās 
attiecībās un piedalīties starptautisko nolīgumu noslēgšanā (groz. Nr. 182, 
Guardans Cambó), 

– nostiprināsies Eiropas Savienības spēja veidot kopīgas struktūras drošības 
(groz. Nr. 167, Leinen) un aizsardzības politikas jomā, nodrošinot pietiekamu 
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elastību, lai dalībvalstis varētu saglabāt dažādu pieeju šiem jautājumiem; 

e) svītrots 

f) svītrots 

g) būs mazāk Eiropas Savienības tiesību aktu veidu un procedūru to pieņemšanai; 
būs skaidrāk noteikta atšķirība starp tiesību aktiem un to īstenošanas noteikumiem 
(groz. Nr. 166, Bresso); 

h) (svītrojums) darbībai tiesiskuma un iekšlietu jomā būs efektīvākas procedūras, 
kas dod cerības uz jūtamāku progresu tiesiskuma (groz. Nr. 186, Esteves, kā arī 
LIBE komitejas atzinums), drošības un imigrācijas jautājumu risināšanā; 

i) daudzās citās jomās būs vieglāk piemērot rezultatīvo Kopienas metodi, tiklīdz ir 
kopīga politiska vēlme to darīt (groz. Nr. 167, Leinen); 

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

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 10 
(Kompromisa grozījums aizstāj 4. punktu, kā arī grozījumus Nr. 201 (Mercedes Bresso), 
Nr. 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 210 (Joachim 
Wuermeling), Nr. 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), Nr. 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi 
Guardans Cambó), Nr. 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 200–
227 nav spēkā.) 
4. punkts 

4. izsaka gandarījumu, ka pilsoņiem, pamatojoties uz pastiprinātas demokrātiskās 
atbildības principu, būs lielākas iespējas kontrolēt Eiropas Savienības darbības, it īpaši 
šādu uzlabojumu dēļ: 

a) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs 
dalībvalstu parlamenti un, ar dažiem izņēmumiem, apstiprinās divkārši, to darīs 
gan dalībvalstu valdības ((svītrojums) Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas 
Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes līmenis, kāda nav nevienā 
citā pārnacionālā (groz. Nr. 206, Kaufmann) vai starptautiskā struktūrā; 

b) dalībvalstu parlamenti visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai 
debatētu par tiem ar saviem ministriem pirms Padomes nostājas pieņemšanas 
(groz. Nr. 207, Kaufmann), un, ja parlamenti uzskatīs, ka tiesību aktu projektos ir 
pārsniegtas Eiropas Savienības pilnvaras, tiem būs arī tiesības izteikt iebildumus; 
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c) parasti (groz. Nr. 210, Wuermeling) Eiropas Parlamentam un Padomei būs 
vienādas tiesības lemt par (svītrots) Eiropas Savienības tiesību aktiem; 

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

e) ārlietu ministrs (groz. Nr. 215, Kaufmann), ko, vienojoties ar Komisijas 
priekšsēdētāju, amatā iecels Eiropadome, atskaitīsies gan Eiropas Parlamentam, 
gan Eiropadomei; 

f) atbilstīgi jaunajai budžeta pieņemšanas procedūrai gan Padome, gan Eiropas 
Parlaments apstiprinās pilnīgi visus Eiropas Savienības izdevumus, tādējādi 
pakļaujot visus izdevumus pilnīgai demokrātiskai kontrolei (groz. Nr. 216, Duff, 
Guardans Cambó); 

g) Komisija tai deleģētās likumdošanas pilnvaras (svītrots) (groz. Nr. 218, 
Kaufmann) 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; 

h) (svītrojums) Padome, debatējot un pieņemot Eiropas Savienības tiesību aktus, 
darbosies atklāti (groz. Nr. 201, Bresso); 

i) attiecībā uz Konstitūcijas turpmāko pārskatīšanu arī Eiropas Parlamentam būs 
pilnvaras iesniegt priekšlikumus, un jebkurš pārskatīšanas priekšlikums ir 
jāizskata Konventam, ja vien Parlaments nav piekritis, ka tas nav nepieciešams; 

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 11 
(Kompromisa grozījums aizstāj 5. punktu, kā arī grozījumus Nr. 130 (Johannes Voggenhuber, 
Monica Frassoni), Nr. 200 (Jo Leinen), Nr. 212 (Johannes Voggenhuber), Nr. 222 (Alexander 
Stubb), Nr. 234 (Mercedes Bresso), Nr. 235 (Panayiotis Demetriou), Nr. 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), Nr. 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), Nr. 246 
(Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), Nr. 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 
Nr. 250 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 230–250 nav spēkā.) 
5. punkts 

5. izsaka gandarījumu, ka pilsoņu (groz. Nr. 200, Leinen) tiesības nostiprināsies šādu 
uzlabojumu dēļ: 

a) ES Pamattiesību hartas iekļaušana (groz. Nr. 235, Demetriou) Konstitūcijas 
II daļā, kas 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 (svītrojums) (groz. 
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Nr. 200, Leinen, Nr. 22, Stubb, Nr. 34, Bresso, Nr. 235, Demetriou, Nr. 36, 
Guardans Cambó, Nr. 241, Carnero González, Obiols i Germà); 

aa) Eiropas Savienībai jāpievienojas Eiropas Cilvēktiesību konvencijai (groz. 
Nr. 250, Kaufmann), tādējādi pakļaujot Eiropas Savienību tādai pašai ārējai 
pārbaudei, kas attiecas uz dalībvalstīm; 

b) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu, sociālo partneru, pārstāvju apvienību un 
pilsoniskās sabiedrības (groz. Nr. 234, Bresso) piedalīšanos Eiropas Savienības 
apspriedēs; 

c) Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas ieviešana (groz. Nr. 212, Voggenhuber), 
ļaujot pilsoņiem iesniegt (groz. Nr. 246, Duff, Guardans Cambó) priekšlikumus, 
kas attiecas uz jomām, kurās, viņuprāt, Konstitūcijas īstenošanai ir nepieciešams 
Eiropas Savienības tiesību akts (groz. Nr. 234, Bresso); 

d) cilvēkiem būs lielākas iespējas vērsties tiesā saistībā ar Kopienas tiesībām (groz. 
Nr. 130, Voggenhuber, Frassoni un Nr. 248, Kaufmann); 

 Or. en 

 

Kompromisa grozījumu iesnieguši Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Grozījums Nr. 12 
(Kompromisa grozījums aizstāj 7. punktu, kā arī grozījumus Nr. 263 (Mercedes Bresso), 267 
(Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Ja to pieņem, tad grozījumi Nr. 261–269 
nav spēkā.) 
7. punkts 

7. uzskata, ka šī Konstitūcija būs stabils un ilgtermiņa (groz. Nr. 263, Bresso) 
pamatdokuments Eiropas Savienības attīstībai nākotnē, kurš dos turpmākas 
paplašināšanās iespējas, vienlaicīgi nodrošinot mehānismus tā pārskatīšanai 
vajadzības gadījumā (groz. Nr. 267, Duff, Guardans Cambó); 

 Or. en 
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