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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Eiropas Konstitucionālā līguma projektu 
(2004/2129(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālo līgumu (še turpmāk — Konstitūcijas projekts), 

- ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kas 
grozīti ar Vienoto Eiropas aktu, kā arī Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas Līgumiem, 

- ņemot vērā savas rezolūcijas 1 Eiropas Konstitūcijas tapšanas laikā, 

- ņemot vērā savas rezolūcijas 2 par iepriekšējo starpvaldību konferenču sagatavošanu un 
savas rezolūcijas 3 par šo konferenču rezultātu novērtēšanu, 

                                                 
1 1984. gada 14. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības dibināšanas līgumu (OV C 77, 19.03.1984., 53. lpp., 
referents: Altiero Spinelli; dok. 1-1200/83); 
1990. gada 11. jūlija rezolūcija par Eiropas Parlamenta pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas Savienības 
Konstitūcijas projektu (OV C 231, 17.09.1990., 91. lpp., referents: Emilio Colombo; dok. A3-165/90); 
1990. gada 12. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības konstitucionālajiem pamatiem (OV C 19, 
28.01.1991., 65. lpp., referents: Emilio Colombo; dok. A3-301/90); 
1994. gada 10. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības Konstitūciju (OV C 61, 28.02.1994., 155. lpp., 
referents: Fernand Herman; dok. A3-64/94); 
2000. gada 25. oktobra rezolūcija par līgumu iestrādāšanu konstitūcijā (OV C 197, 12.07.2001., 186. lpp., 
referents: Olivier Duhamel; dok. A5-0289/2000). 
2 1990. gada 14. marta rezolūcija par starpvaldību konferenci saskaņā ar Eiropas Parlamenta stratēģiju Eiropas 
Savienības jautājumos (OV C 96, 17.04.1990., 114. lpp., referents: David Martin; dok. A3-047/90); 
1990. gada 11. jūlija rezolūcija par starpvaldību konferenci saskaņā ar Eiropas Parlamenta stratēģiju Eiropas 
Savienības jautājumos (OV C 231, 17.09.1990., 97. lpp., referents: David Martin; dok. A3-166/90); 
1990. gada 22. novembra rezolūcija par starpvaldību konferenci saskaņā ar Eiropas Parlamenta stratēģiju Eiropas 
Savienības jautājumos (OV C 324, 24.12.1990., 219. lpp., referents: David Martin; dok. A3-270/90); 
1990. gada 22. novembra rezolūcija, kurā iekļauts EP atzinums par Ekonomiskās un monetārās savienības un 
Eiropas Savienības politikas jautājumiem veltītas starpvaldību konferences sasaukšanu (OV C 324, 24.12.1990., 
238. lpp., referents: David Martin; dok. A3-281/90); 
1995. gada 17. maija rezolūcija par ES līguma darbību saistībā ar starpvaldību konferenci 1996. gadā, — Eiropas 
Savienības īstenošana un attīstība (OV C 151, 19.06.1995., 56. lpp., referenti: Jean-Louis Bourlanges, David 
Martin; dok. A4-102/95); 
1996. gada 13. marta rezolūcija, kurā sniegts 1) Eiropas Parlamenta atzinums par starpvaldību konferences 
sasaukšanu, 2) tās grupas darba novērtējums, kas izveidota Eiropas Parlamenta politikas virzienu prioritāšu 
analīzei un precizēšanai sakarā ar starpvaldību konferenci (OV C 96, 01.04.1996., 77. lpp., referenti: Raymonde 
Dury, Hanja Maij-Weggen; dok. A4-68/96);  
1999. gada 18. novembra rezolūcija par Līgumu reformas sagatavošanu un nākamo starpvaldību konferenci 
(OV C 189, 07.07.2000., 222. lpp., referenti: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0058/1999);  
2000. gada 3. februāra rezolūcija par starpvaldību konferences sasaukšanu (OV C 309, 27.10.2000., 85. lpp., 
referenti: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0018/2000); 
2000. gada 13. aprīļa rezolūcija par EP priekšlikumiem starpvaldību konferencei (OV C 40, 07.02.2001., 
409. lpp., referenti: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0086/2000). 
3 1986. gada 16. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz Vienoto aktu, ko 1985. gada 
16. un 17. decembrī apstiprinājusi starpvaldību konference (OV C 36, 17.02.1986., 144. lpp., referents: Altiero 
Spinelli, dok. A2-199/85); 
1986. gada 11. decembra rezolūcija par Eiropas Vienoto aktu (OV C 07, 12.01.1987., 105. lpp., referents: Luis 
Planas Puchades; dok. A2-169/86); 
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– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma projektu, ko 2003. gada 13. jūnijā un 10. jūlijā 
saskaņā ar konsensa principu pieņēma Eiropas Konvents, kā arī savas rezolūcijas 4 par 
Konventa darba sagatavošanu un tā vēlāku novērtēšanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, 
Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības 
komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās 
komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas, kā arī Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A6-0000/2004), 

tā kā 

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

B. Eiropas Konstitūcijas projekts nostiprina šos sasniegumus un padara tos uzskatāmākus 
Eiropas pilsoņiem un pārējai pasaulei; 

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; 

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; 

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 starpvaldību konference lielāko daļu Konventa 

                                                                                                                                                         
1992. gada 7. aprīļa rezolūcija par starpvaldību konferences rezultātiem (OV C 125, 18.05.1992., 81. lpp., 
referents: David Martin, Fernand Herman; dok. A3-123/92); 
1997. gada 19. novembra rezolūcija par Amsterdamas Līgumu (OV C 371, 08.12.1997., 99. lpp., referenti: Ińigo 
Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; dok. A4-347/97); 
2000. gada 16. marta rezolūcija par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas sagatavošanu (OV C 377, 
29.12.2000., 329. lpp., referenti: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber); 
2001. gada 31. maija rezolūcija par Nicas Līgumu un Eiropas Savienības nākotni (OV C 47 E, 21.02.2002., 
108. lpp., referenti: Ińigo Méndez de Vigo, António José Seguro; dok. A5-0168/2001). 
4 2001. gada 29. novembra rezolūciju par Lākenes Eiropadomi un Eiropas Savienības nākotni (OV C 153, 
27.06.2002., 310. lpp., referenti: Jo Leinen, Ińigo Méndez de Vigo; dok. A5-0368/2001); 
2003. gada 24. septembra rezolūcija par Eiropas Konstitucionālā līguma projektu un Eiropas Parlamenta 
atzinumu par starpvaldību konferences sasaukšanu (OV C 77 E, 26.03.2004., 255. lpp., referenti: José Marķa 
Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; dok. A5-0299/2003´). 
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projekta atstāja nemainītu; 

F. tomēr starpvaldību konference dažos gadījumos piekrita projekta grozījumiem, kurus 
visus nevar uzskatīt par uzlabojumiem, piemēram, to, ka formula Padomes kvalificētā 
vairākuma veidošanai kļuva sarežģītāka; 

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; 

H. par Konstitūcijas projektu ir izteiktas vairākas kritiskas piezīmes publiskās diskusijās, taču 
tās nav pamatotas, jo projekts nosaka, ka Konstitūcija 

a) nenovedīs pie centralizētas “lielvalsts” radīšanas, 

b) nenovājinās Eiropas Savienības sociālo aspektu — gluži pretēji, tas nostiprinās, 

c) neignorē Eiropas vēsturiskos un garīgos pirmsākumus, jo atsaucas uz tās kultūras, 
reliģisko un humāno mantojumu; 

I. ir jāizsaka nožēla, ka starpvaldību konference savā galīgajā kompromisa variantā nespēja 
iekļaut šādas vienošanās: 

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

b) par vienkāršāku formulu kvalificētā vairākuma noteikšanai; 

c) par noteikumu, kas ļautu izmantot daudz efektīvāku vienkāršotu procedūru 
Konstitūcijas pārskatīšanai nākotnē; 

d) par atsevišķas Likumdošanas padomes izveidi, 

 

1. secina, ka kopumā Eiropas Konstitucionālā līguma projekts ir labs kompromiss, kas 
ievērojami uzlabos spēkā esošos Līgumus un sniegs reālus ieguvumus Eiropas 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; 

 

Lielāka skaidrība par Eiropas Savienības būtību un mērķiem 

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; 
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d) “Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība”, kuru nosaukumu daļējā pārklāšanās ir 
mulsinoša, kļūs par vienotu juridisku personu un struktūru; 

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) to, ka Eiropas Savienība nekad nekļūs par centralizētu “lielvalsti”, kas pārņems visas 
kompetences, garantē 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 ievērot principu par deleģētajām pilnvarām (tādējādi 
Savienībai ir tikai tās pilnvaras, ko tai piešķīrušas dalībvalstis), subsidiaritāti, 
proporcionalitāti un dalībvalstu piedalīšanos Eiropas Savienības likumdošanas 
sistēmā; 

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; 

 
Efektīvāka Eiropas Savienība 

3. izsaka gandarījumu, ka, stājoties spēkā Konstitūcijai, 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) 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; 

e) uz Eiropas Kopienu iepriekš attiecinātā juridiskas personas statusa piešķiršana Eiropas 
Savienībai palielinās tās spēju darboties starptautiskajās attiecībās un piedalīties 
starptautisko nolīgumu noslēgšanā; 

f) nostiprināsies Eiropas Savienības spēja veidot kopīgas struktūras aizsardzības 
politikas jomā; 

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; 
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i) daudzās citās jomās būs vieglāk piemērot rezultatīvo Kopienas metodi; 

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

 
Augstāka demokrātiskā atbildība 

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 (Eiropas Savienības Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas 
Parlaments — tas būs tādas parlamentārās pārbaudes līmenis, kāda nav nevienā citā 
salīdzināmā struktūrā; 

b) dalībvalstu parlamenti visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai līdz 
Padomes sanāksmēm debatētu par tiem ar saviem ministriem, un, ja parlamenti 
uzskatīs, ka tiesību aktu projektos ir pārsniegtas Eiropas Savienības pilnvaras, tiem 
būs arī tiesības izteikt iebildumus; 

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; 

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

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 demokrātiskai kontrolei; 

g) 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; 

h) Padome likumdošanas jomā darbosies atklāti; 

i) 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; 

 
Uzlabojumi pilsoņu tiesību jomā 

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

a) visiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic 
Eiropas Savienības iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs 



 

PE 347.119v02 10/10 PR\541990LV.doc 

LV 

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; 

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

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

 
Secinājumi 

6. atbalsta Konstitūcijas līgumu un aicina dalībvalstis to ratificēt; 

7. paļaujas, ka šī Konstitūcija būs stabils pamatdokuments, lai nākotnē attīstītu Eiropas 
Savienību, kurā būs turpmākas paplašināšanās iespējas un kura ir veidota tā, lai pastāvētu 
ilgu laiku un vienlaikus būtu gatava mainīties; 

8. izsaka cerību, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis spēs panākt ratifikāciju līdz 
2006. gada vidum; 

9. atkal atgādina prasību, ka jādara viss iespējamais, lai skaidri un objektīvi informētu 
Eiropas pilsoņus par Konstitūcijas projekta būtību; 

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
ziņojumu dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Eiropas Komisijai un Konventa par Eiropas 
nākotni bijušajiem dalībniekiem, kā arī nodrošināt, ka Eiropas Parlamenta dienesti, tostarp 
tā ārējie biroji, nodrošina plašu informāciju par Konstitūciju un Parlamenta nostāju tās 
sakarā. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

