
P6_TA-PROV(2006)0027
Struktūra, temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību 
Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārdomu periodu: struktūra, temati un konteksts, lai 
novērtētu debates par Eiropas Savienību (2005/2146 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Nicas Līgumu,

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācijas procesu,

– ņemot vērā tā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai 1,

– ņemot vērā 2005. gada 16. un 17. jūnija Eiropadomes noslēgumā pieņemto 2005. gada 
18. jūnija valstu vai valdību vadītāju deklarāciju par Līguma par Konstitūciju Eiropai 
ratifikāciju,

– ņemot vērā Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas pievienošanos 
Eiropas Savienībai,

– ņemot vērā pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 2 sniegto 2005. gada 13. oktobra Reģionu 
komitejas atzinumu 3 un 2005. gada 26. oktobra Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinumu 4 par pārdomu periodu,

– ņemot vērā 2005. gada 15. un 16. decembra Eiropadomes secinājumus;

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās 
komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības atzinumus (A6-0414/2005),

tā kā

A. Līgumu par Konstitūciju Eiropai 2004. gada 29. oktobrī parakstīja 25 Eiropas Savienības 
dalībvalstu valstu un valdību vadītāji, un to vēlreiz apstiprināja Eiropadome tās 2005. gada 
18. jūnija deklarācijā;

B. Konstitūcijas projektu izstrādāja Eiropas Konvents, kas, salīdzinot ar iepriekšējām jaunu 
līgumu izstrādes procedūrām, nodrošināja atklātības, plurālisma un demokrātiskas 
leģitimitātes vēl nebijušu līmeni;

  
1 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.
2 9.1. un 9.2.punkti P6_PV(2005)09-06
3 CdR 250/2005 fin, OV vēl nav publicēts.
4 CESE 1249/2005, OV vēl nav publicēts.



C. Eiropas Parlaments tā 2005. gada 12. janvāra rezolūcijā atbalstīja Konstitūciju ar vairāk 
nekā 2/3 balsu, uzskatot ka tā ir „labs kompromiss un ievērojams spēkā esošo Līgumu 
uzlabojums .. [šī Konstitūcija] būs stabils un ilgtermiņa pamatdokuments Eiropas 
Savienības attīstībai nākotnē, kurš pavērs turpmākas paplašināšanās iespējas, vienlaicīgi 
vajadzības gadījumā nodrošinot mehānismus tā pārskatīšanai”;

D. reformas, kuras paredz Līgums par Konstitūciju Eiropai, cita starpā ir iecerētas, lai tiktu 
galā ar Savienības 2004. gada 1. maija paplašināšanās sekām, un gadījumā, ja 
konstitucionālo tiesību aktu kopumu neratificētu, tiktu apdraudēta šī un turpmākās 
paplašināšanās;

E. trīspadsmit dalībvalstis 1, kas pārstāv Savienības dalībvalstu lielāko daļu, ir ratificējušas 
Konstitūciju atbilstoši savām konstitucionālajām prasībām, tostarp arī ar referendumiem 
Spānijā un Luksemburgā;

F. Francija un Nīderlande pēc attiecīgi 2005. gada 29. maijā un 1. jūnijā notikušajiem 
referendumiem ir atteikušās ratificēt Konstitūciju, tādēļ atlikušo desmit dalībvalstu lielākajā 
daļā ratifikācijas process ir apstājies;

G. Līguma par Eiropas Savienību 48. pants nosaka, ka Konstitūcija stājas spēkā tikai tad, kad 
to ir ratificējušas visas dalībvalstis;

H. Līgumam par Konstitūciju Eiropai pievienotajā 30. deklarācijā teikts, ka, „ja divus gadus 
pēc tam, kad ir parakstīts Līgums par Konstitūciju Eiropai, četras piektdaļas dalībvalstu ir to 
ratificējušas un viena vai vairākas dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām ratificēšanas 
procesā, šis jautājums tiek darīts zināms Eiropadomei”;

I. ir jāņem vērā gan Konstitūciju ratificējušās, gan to neratificējušās dalībvalstis un 
iedzīvotāji, kā arī rūpīgi jāizanalizē Francijas un Nīderlandes negatīvo balsojumu iemesli;

J. balsojumi „pret” drīzāk šķiet kā izpausme neapmierinātībai ar pašreizējo situāciju Eiropas 
Savienībā nekā tieši pret konstitucionālām reformām vērsts iebildums;

K. Eiropadome tās 2005. gada 18. jūnija deklarācijā apstiprināja šo analīzi, pieņemot viedokli, 
ka “šie rezultāti nerada šaubas par pilsoņu pozitīvo attieksmi pret Eiropas celtniecību”, bet 
ka “pilsoņi tomēr ir pauduši bažas un rūpes, kas jāņem vērā”; Eiropadome tādēļ nolēma, ka 
nepieciešams “pārdomu laiks .. lai nodrošinātu plašas debates visās mūsu valstīs, iesaistot 
pilsoņus, pilsonisko sabiedrību, sociālos partnerus, valstu parlamentus un politiskās 
partijas”; valdību vadītāji vienojās, ka 2006. gada pirmajā pusē viņi „veiks valstīs notiekošo 
debašu vispārēju izvērtējumu un vienosies par turpmāko darbību”;

L. šajā deklarācijā valdību vadītāji paziņoja, ka ratifikācijas process turpināsies, un arī 
vienojās, ka Konstitūcijas sākotnējā spēkā stāšanās diena (2006. gada 1. novembris) ir 
jāatliek;

M. taču Eiropadomei neizdevās pievērst nepārprotamu uzmanību pārdomu periodam vai 
definēt metodes un satvaru, lai izdarītu šo debašu secinājumus, un tai ir trūcis politiskās 
gribas un spējas veicināt un vadīt Eiropas dialogu;

  
1 Vācija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Austrija, 

Slovēnija, Slovākija.



N. Eiropadome 2005. gada decembrī uzticēja Komisijai izstrādāt „pilnīgu, plašu pārskatu, kas 
aptvertu visus ES izdevumus, tostarp attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, un visus 
resursus, tostarp atlaides Apvienotajai Karalistei” 2008./2009. gadā;

O. Pārdomu periods ir aizsākts vairāk ar debatēm par kontekstu, nevis tekstu, skarot tādus plaši 
atspoguļotus jautājumus kā Eiropas sociālā modeļa nākotne, Eiropas ekonomikas izredzes, 
paplašināšanās ātrums, vidēja termiņa budžets un vienotais tirgus pakalpojumu jomā;

P. Komisija ir publiskojusi tās darba rezultātus saistībā ar pārdomu periodu, lai atjaunotu 
sabiedrības uzticību Eiropas Savienībai, atbalstot valstu debates un veicinot iniciatīvas 
kopienas mērogā, taču tam nevajadzētu atturēt visas Eiropas politiskās iestādes no kopīgiem 
centieniem vai no vadības uzņemšanās, nopietni izturoties pret Konstitūcijas stratēģisko 
nozīmību un politisko situāciju, kas nosaka tās panākumus;

Q dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta pienākums ir pilnībā uzņemties tiem uzticēto 
lomu pārdomu periodā, īpaši vairākos kopīgos parlamentāros forumos, kas „veicinātu, 
ievirzītu un apkopotu” Eiropas dialogu,1

1. Atkārtoti pauž pārliecību, ka Nicas Līgums nav stabils pamats Eiropas integrācijas procesa 
turpināšanai;

2. Apstiprina apņemšanos bez liekas kavēšanās panākt konstitucionālu vienošanos, kas 
nostiprinātu parlamentāru demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu, stiprinātu 
pamattiesības, attīstītu pilsoniskumu un veicinātu Savienības spēju efektīvi rīkoties gan 
savās robežās, gan ārpus tām; pauž bažas, ka bez šādas konstitucionālas vienošanās ES 
nevar cerēt uz savu pilsoņu atbalstu, turpināt integrācijas procesu vai kļūt par uzticamu 
partneri starptautiskās lietās; atgādina, ka Parlaments atbalsta Līgumu par Konstitūciju 
Eiropai kā šo mērķu īstenošanas līdzekli; aicina arī Eiropadomi 2006. gada jūnijā svinīgi 
pasludināt tādu pašu atbalstu attiecībā uz konstitucionālu vienošanos par Eiropas nākotni;

3. atzīst, ka Konstitūcijas ratifikācija tagad ir saskārusies ar grūtībām, kuras var izrādīties 
nepārvaramas, ja netiks veikti pasākumi, kas novērstu Francijā, Nīderlandē un citur paustās 
bažas;

4. Uzsver, ka pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās nav iespējams Savienību paplašināt 
tālāk, pamatojoties uz Nicas Līgumu;

5. Atgādina, ka politiskas problēmas un institucionāls vājums, kā novēršanai izveidoja 
Konventu, saglabāsies un pat pieaugs, kamēr nebūs īstenotas Līgumā par Konstitūciju 
Eiropai iestrādātās reformas;

6. Atzīmē, ka bažas lielā mērā pauž par vispārējām vai specifiskām problēmām šajā sakarā 
nevis par tekstu kā tādu; uzskata, ka, ja izdotos panākt progresu šajos jautājumos, būs 
vieglāk rast risinājumu attiecībā uz tekstu;

7. Iestājas pret priekšlikumiem veidot atsevišķas grupas, kas sastāvētu no konkrētām 
dalībvalstīm, kamēr turpinās konstitucionālais process; izsaka nožēlu par jebkuru 
priekšlikumu veidot atsevišķu dalībvalstu koalīcijas ārpus ES sistēmas; atgādina, ka 
paplašinātajai sadarbībai jāsekmē ES mērķu izpilde, jāaizsargā tās intereses un jāpadziļina 
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tās integrācijas process, kā arī jebkurā brīdī jābūt atvērtai visām dalībvalstīm; bez tam 
uzsver, ka šādai sadarbībai nevajadzētu būt par šķērsli pēc iespējas ātrākai Konstitūcijas 
Eiropai pieņemšanai;

8. Brīdina, ka stratēģija, kas balstīta uz selektīvu Konstitūcijas piemērošanu, var izjaukt 
vienprātību, kas nodrošināja līdzsvaru starp iestādēm un starp dalībvalstīm, tādējādi saasinot 
uzticības krīzi;

9. Atzīmē, ka šajā posmā var ieviest vienīgi atsevišķas demokrātiskas reformas, neveicot 
izmaiņas Līgumos, bet pārskatot Reglamentu vai Iestāžu nolīgumu, — tādas kā 
likumdošanas procesa pārredzamība Padomē, pilsoņu iniciatīvas iespējas ieviešana, 
komitoloģijas procedūras uzlabojumi, pilnīga „tilta” klauzulu izmantošana tieslietu un 
iekšlietu jomā un stingrāka kontrole, ko veiktu katras dalībvalsts parlaments, izskatot savas 
valdības darbību ES lietu jomā;

10. Ierosina izmantot pašreizējo pārdomu periodu, lai atsāktu konstitucionālo projektu, 
balstoties uz plašām sabiedrības debatēm par Eiropas integrācijas nākotni; nolemj, ka šim 
Eiropas dialogam, par kura rezultātiem nevajadzētu spriest pāragri, jācenšas padarīt 
skaidrāku, padziļināt un demokratizēt vienprātību ar Konstitūciju saistītos jautājumos, kā arī 
reaģēt uz kritiku un rast risinājumus tajos gadījumos, kad nav panākts cerētais;

11. Atzinīgi vērtē plašas diskusijas uzsākšanu par Eiropas Savienības politikas virzienu, taču 
uzsver, ka tai jānotiek konstitucionālās krīzes novēršanas kontekstā un ka politiskiem 
risinājumiem ES mērogā jābūt tieši saistītiem ar ES iestāžu noteikumiem, pilnvarām un 
procedūrām, kā arī kompetencēm, kuras dalībvalstis nodevušas ES, un tiem jānosaka 
jautājumi, kas ir kopīgi visai Eiropai;

12. Ierosina, ka šis jaunais dialogs, kas jāuztver kā Eiropas demokrātijas veicināšanas iespēja, 
jāveido un jākoordinē visā Savienībā, jābalsta uz kopīgām tēmām un reāli iespējamām 
fāzēm saskaņā ar izvērtēšanas sistēmu, par ko panākta vienošanās, un tas jārisina tā, lai 
rezultātā tiktu izdarīta izšķirīga politiska izvēle;

13. Uzstāj, ka sabiedrības debatēm jānotiek gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī; brīdina, ka 
šauras debates dalībvalsts mērogā maz palīdzēs mainīt valstī valdošos stereotipus un ka 
uzspiests dialogs bez politiskiem mērķiem kļūtu neskaidrs, pat tukšs, izraisot aizvien lielāku 
neapmierinātību Eiropas pilsoņu vidū;

14. ierosina Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem kopīgi organizēt konferences —
„parlamentāros forumus” —, lai veicinātu diskusijas un pakāpeniski nonāktu pie attiecīgiem 
politiskiem secinājumiem; citas ES iestādes tiks aicinātas dot savu ieguldījumu šajos 
forumos;

15. atzīst, cik ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un it īpaši Parlamentam ir izvairīties no vēl vienas 
neveiksmes konstitucionālajā procesā; tādēļ apņemas uzņemties vadošo lomu Eiropas 
dialogā kopā ar valstu parlamentiem, it īpaši publicējot „Eiropas lapas” par visiem Eiropas 
Savienībai nozīmīgiem jautājumiem, ko var izmantot kā kopēju Eiropas modeli dalībvalstu 
debatēs un kas kopā ar dalībvalstu parlamentu devumu jāizmanto par pamatu diskusijām 
parlamentārajos forumos;

16. Atzīst, ka politiskajām iestādēm ir stratēģiski svarīgi veicināt plašsaziņas līdzekļu (it īpaši 
televīzijas, preses un vietējā radio) proaktīvu attieksmi un iegūt to atbalstu, lai pievērstu 



uzmanību debatēm un padarītu tās intensīvākas;

17. ierosina pirmo parlamentu forumu sasaukt 2006. gada pavasarī pirms Eiropadomes tikšanās 
jūnijā, lai uzklausītu gan dalībvalstu, gan Eiropas parlamenta deputātu priekšlikumus, par 
mērķi nosakot visaptverošu ieteikumu sniegšanu Eiropadomei par to, kā Savienībai rīkoties 
tālāk, lai izkļūtu no krīzes; 

18. Ierosina pirmajā parlamentārajā forumā noteikt ierobežotu skaitu to galveno jautājumu 
saistībā ar Eiropas nākotni un Eiropas Savienības pārvaldi, kam pievērsties nākamajos 
forumos un plašākās sabiedrības debatēs:

i) kāds ir Eiropas integrācijas mērķis?

ii) kādai jābūt Eiropas lomai pasaulē?

iii) ņemot vērā globalizāciju, kāda ir Eiropas sociālā un ekonomikas modeļa 

nākotne?

iv) kā mēs definējam Eiropas Savienības robežas?

v) kā mēs veicinām brīvību, drošību un tiesiskumu?

vi) kā mēs finansējam Savienību?

19. Uzskata, ka plašas debates par šiem pamatjautājumiem pavērs jaunas perspektīvas Eiropas 
integrācijai un sagatavos pamatu kopējo politiku reformai tajās jomās, kur pastāv 
domstarpības;

20. Turklāt uzskata, ka Eiropas dialogam izdosies pārvarēt konstitucionālo krīzi tikai tad, ja tajā 
iesaistīsies ne tikai visas ES iestādes, bet arī valstu un reģionālie parlamenti, vietējās 
varasiestādes, politiskās partijas, sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība, akadēmiskā 
kopiena un plašsaziņas līdzekļi; šajā ziņā īpaši novērtē praktisko ieguldījumu, ko sniegusi 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja;

21. Prasa, lai dalībvalstis ar Komisijas palīdzību organizē daudz atklātu tikšanos un debates 
plašsaziņas līdzekļos par Eiropas nākotni — „pilsoņu forumus” — valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, balstot to uz kopīgi izraudzītiem tematiem; mudina sociālos partnerus un 
pilsonisko sabiedrību iesaistīties šajās debatēs;

22. Sagaida, ka politiskās partijas savās iekšējās diskusijās un vēlēšanu kampaņās lielāku 
uzmanību pievērsīs Eiropas aspektam;

23. Atzinīgi vērtētu pilsoņu lūgumrakstus, kas veicinātu debates virzību;

24. Mudina Savienību piešķirt daudz lielāku prioritāti politikai kultūras un izglītības jomā, lai 
īstenotu praksē Konstitūcijā iekļauto formulējumu „vienota dažādībā”;

25. norāda, ka ir neiespējami atbalstīt Eiropas dialogu bez atbilstīga finansējuma;

26. Ierosina pārdomu perioda secinājumus izstrādāt vēlākais 2007. gada otrajā pusē un šajā 
posmā pieņemt skaidru lēmumu par turpmāko rīcību saistībā ar Konstitūciju;



27. Atzinīgi vērtē Vācijas valdības deklarāciju, kurā tā pauž apņēmību uzņemties iniciatīvu 
attiecībā uz Konstitūcijas ratifikācijas procesu savas Padomes prezidentūras laikā 
2007. gada pirmajā pusē;

28. Atzīmē, ka Eiropas Savienībai teorētiski ir vairākas alternatīvas, tostarp tādas kā vispār 
neturpināt konstitucionālo projektu, censties panākt negrozīta pašreizējā teksta ratifikāciju, 
censties padarīt skaidrāku vai papildināt pašreizējo tekstu, uzlabošanas nolūkā pārstrukturēt 
un/vai mainīt pašreizējo tekstu vai uzsākt tā pilnīgu pārstrādāšanu;

29. Uzskata, ka pārdomu perioda pozitīvs rezultāts būtu pašreizējā teksta saglabāšana, lai gan 
tas ir iespējams vienīgi saistībā ar būtiskiem pasākumiem, lai noskaņotu un pārliecinātu 
sabiedrisko domu;

30. Atzinīgi vērtē Padomes Austrijas prezidentūras plānus iesniegt vadlīnijas attiecībā uz 
pārdomu periodu, kā arī uz ratifikācijas procesa nākotni kopumā.

31. Aicina Eiropadomes locekļus uzņemties gan individuālu, gan kolektīvu atbildību par 
Eiropas Konstitūcijas stāšanos spēkā; un uzstāj, ka viņiem ciešāk jākoordinē dalībvalstu 
kampaņu saturs un grafiks, kā arī jāapliecina pilsoņiem sava politiskā griba un savstarpēja 
solidaritāte;

32. Atzīmē Komisijas „D” plānu— demokrātija, dialogs, diskusijas” (KOM(2005)0494), taču 
aicina Komisiju ne tikai iesniegt tās saziņas stratēģiju, bet arī demonstrēt izšķirīgu politisku 
apņemšanos, lai palīdzētu Savienībai izkļūt no pašreizējām konstitucionālām grūtībām;

33. Uzsver, ka Rumānija un Bulgārija jāiesaista visos iepriekš minētajos pasākumos;

34. Aicina pilsoniskās sabiedrības apvienības un organizācijas Eiropas Konstitūcijas spēkā 
stāšanos diskusijās un debatēs iekļaut kā vienu no prioritāriem jautājumiem;

35. Prasa, lai jebkurā gadījumā tiktu darīts viss, lai nodrošinātu, ka Konstitūcija stājas spēkā 
2009. gadā;

36. Uzdod Konstitucionālo jautājumu komitejai pārraudzīt pārdomu periodu, it īpaši attiecībā 
uz parlamentāru forumu sagatavošanu, darba dokumentu („Eiropas lapas”) sīkāku izstrādi, 
iestāžu un iedzīvotāju debašu apkopošanu un iespējamiem no tā izrietošiem secinājumiem 
un pasākumu priekšlikumiem;

37. Aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju šādā gaisotnē cieši sadarboties ar visām pārējām 
komitejām, kuras ir tieši ieinteresētas parlamentāru forumu izveidē un tiem paredzēto darba 
dokumentu sagatavošanā;

38. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes locekļiem, Padomei, Komisijai, 
dalībvalstu valstu un reģionu parlamentiem, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, bijušajiem Eiropas Konventa locekļiem, kā arī pievienošanās 
sarunvalstu un kandidātvalstu parlamentiem un valdībām.


