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PASKAIDROJUMS 

 
„Es neesmu likumu un konstitūciju biežu izmaiņu piekritējs, bet likumiem un 
institūcijām ir jāiet roku rokā ar cilvēka prāta progresu. Ja tas kļūst attīstītāks, vairāk 
apgaismots, ja tiek veikti jauni atklājumi, atrastas jaunas patiesības  un, apstākļiem 
mainoties, dzīvesveids un viedokļi mainās, tad arī institūcijas nedrīkst atpalikt no laika 
gara. Būtu tikpat veltīgi prasīt, lai vīrs valkā mēteli, kas viņam derēja zēna gados, kā to, 
lai civilizēta sabiedrība piekoptu savu priekšteču dzīvesveidu.” 

Tomas Džefersons 
 
I. Ievads 
 
1. Pirms vairāk nekā pusgadsimta Šūmaņa plāns aizsāka ambiciozu pasākumu – apvienot 
eiropiešus, kurus gadsimtiem ilgi šķīra dažādi konflikti, kopējam projektam. 
 
Veiksme bija atkarīga no trīs svarīgāko jautājumu atrisināšanas, ar kuriem saskārās Eiropa 
Otrā Pasaules kara beigās: kā tikt galā ar iekšējiem ļaunajiem spēkiem, kas bija pamatā 
nopietnām kataklizmām, kuras piemeklēja mūsu kontinentu, kā atgūt vadošo lomu pasaulē un 
kā radīt tādus ekonomiskos apstākļus, kas nodrošinātu stabilas demokrātiskas iekārtas 
uzturēšanu. 
 
Pēdējo piecdesmit gadu vēsture ir bijusi īsta veiksmes hronika. Eiropa ir spējusi saliedēt savu 
politisko sistēmu, balstoties uz brīvības, plurālisma un tolerances principiem, tā ir 
samierinājusi valstis, kas vēl nesen bija naidīgi noskaņotas cita pret citu, nodrošinot 
mūsdienās ilgāko miera periodu, kā arī augstu eiropiešu materiālās labklājības līmeni un 
sociālo progresu; tā ir palīdzējusi nojaukt “dzelzs priekškaru”, kas atdalīja brīvo Eiropu no 
apspiestās Eiropas. Visi šie Eiropas integrācijas sasniegumi nedrīkst ļaut mums aizmirst tās 
patiesos mērķus – padarīt nekaitīgus nacionālistu izlēcienus, kas kā vēzis pārņem mūsdienu 
Eiropu, kaut pieder pagātnei; aizstāvēt demokrātiju kā sistēmu, kas no cilvēkiem ar dažādiem 
viedokļiem spēj izveidot plurālistisku sabiedrību; darīt Eiropu drošu un ietekmīgu, lai tā spētu 
aizstāvēt savas idejas, vērtības un intereses. 
 
Tomēr Eiropa nedrīkst gulēt uz lauriem – tai ir jāspēj tikt galā ar jauniem izaicinājumiem, ar 
kuriem tai jāsastopas 21. gadsimtā, piemēram, ar Savienības lomas palielināšanu 
starptautiskajā politikā, globalizāciju, paplašināšanās procesu, eiro ieviešanu, mūsu kontinenta 
iekšējās un ārējās drošības pasākumiem, terorismu, migrāciju, izglītības problēmām, 
tehnoloģijas progresu, rasismu, ksenofobiju vai sociālo izstumtību. 
 
Kopš pirmās Eiropas Kopienas nodibināšanas (Eiropas Ogļu un tērauda kopiena: 1951. gada 
18. aprīļa Parīzes Līgums), kas lika kopā sanākt sešām Rietumeiropas valstīm,1 Eiropas 
integrācijas process ir spējis apvienot 25 Eiropas valstis1 un paplašināt savu darbību, aptverot  
                                                 
1 Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande. 
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jaunus reģionus, nodibinot Eiropas Ekonomisko Kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu 
(Euratom) (1957. gada 25. marta Romas Līgumi) un tai sekojošo Eiropas Savienību (1992. 
gada 7. februāra Māstrihtas Līgums). 
 
2. Jau kopš pirmajām Eiropas vispārējām vēlēšanām 1979. gadā Eiropas Parlaments ir 
neatlaidīgi centies demokratizēt, padarīt efektīvākus un pārredzamākus topošās Eiropas 
Savienības darbības principus. Pieņemot 1984. gada 14. februārī pirmās Konvencijas projektu 
par Eiropas Savienības dibināšanu (pazīstāms kā Spinelli Konvencijas projekts, jo nosaukts tā 
ziņotāja vārdā), pēc Parlamenta iniciatīvas tika uzsākts reformu process, kas turpinājās 
nākamos divdesmit gadus un noveda pie Vienotās Eiropas akta2 projekta izstrādāšanas, 
Māstrihtas3, Amsterdamas4, Nicas5 Līgumu izstrādāšanas un tagad pie Eiropas 
Konstitucionālā līguma6 izveidošanas. 
 
Katrā posmā, kurā Institucionālo lietu komiteja, kas 1999. gadā kļuva par Konstitucionālo 
lietu komiteju, bija virzošais spēks, Parlaments aktīvi piedalījās sagatavošanās sarunās un 
novērtēja starpvaldību konferenču (SVK)7 rezultātus. 
 
Jau no paša šī procesa sākuma tas atbalstīja Eiropas Savienības konstitucionālo pamatu 
skaidrošanu un nostiprināšanu, kas, ņemot vērā turpmāko paplašināšanos, bija arvien vairāk 
un vairāk nepieciešama, lai nepakļautu riskam integrācijas procesa politiskos mērķus. 

                                                                                                                                                         
1 Pirmajām sešām valstīm pievienojās: Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste – 1973. g., Grieķija – 1981. g., 
Spānija un Portugāle – 1986. g., Austrija, Somija un Zviedrija – 1995. g., Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, 
Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija – 2004.g.  
2 1986. gada 17. februāra Luksemburgas Līgums, kas stājās spēkā 1987. gada 1. jūlijā. 
3 Parakstīts 1992. gada 7. februārī, stājās spēkā 1993. gada 1. novembrī. 
4 Parakstīts 1997. gada 2. oktobrī, stājās spēkā 1999. gada 1. maijā. 
5 Parakstīts 2001. gada 26. februārī, stājās spēkā 2003. gada 1. februārī. 
6 Jāparaksta 2004. gada 29. oktobrī, ar ko sāksies apmēram divu gadu ilgs tās ratifikācijas periods. 
7 Rezolūcijas par SVK sagatavošanu un to rezultātu novērtējums: 
- Vienotais Eiropas akts 
  . 1984. gada 14. februāra rezolūcija: Spinelli ziņojums un līguma projekts (OV C 77, 19.03.1984., 33.lpp.) 
  . 1986. gada 16. janvāra rezolūcijas: Planas ziņojums (OV C 36, 17.02.1986., 144.lpp.) 
.. un 1986. gada 17. aprīļa ziņojums (OV C 120, 20.05.1986., 96.lpp.) 
- Māstrihtas Līgums 
.  Rezolūcijas par D. Martin ziņojumu 
 1990. gada 14. martā (OV C 96, 17.04.1990., 114.lpp.) 
 1990. gada 11. jūlijā (OV C 231, 17.09.1990., 97.lpp.) 
 un 1990. gada 22. novembrī (OV C 324, 24.12.1990., 219.lpp.) 
. 1992. gada 7. aprīļa rezolūcija: D. Martin ziņojums (OV C 125, 18.05.1992., 81.lpp.) 
- Amsterdamas Līgums 
. 1995. gada 17. maija rezolūcijas: D. Martin/Bourlanges ziņojums (OV C151, 19.06.1995, 56.lpp.) 
 un 1996. gada 13. marta Dury/Maij-Weggen ziņojums (OV C 96,01.04.1996., 77.lpp.) 
1997. gada 19. novembra rezolūcija: Mendez de Vigo/Tsatsos ziņojums (OV C 371, 08.12.1997, 99.lpp.) 
- Nicas Līgums 
. Rezolūcijas par Dimitrakopoulos/Leinen ziņojumu 1999. gada 18. novembrī (OV C 189, 07.07.2000., 222.lpp.), 
 2000. gada 3. februārī (OV C 309, 27.10.2000., 85.lpp.) 
 2000. gada 13. aprīlī (OV C 40, 07.02.2001., 409.lpp.), 
. 2001. gada 31. maija rezolūcija: Méndez de Vigo/Seguro ziņojums (OV C 47E, 21.02.2002., 108.lpp.). 
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Parlaments izvēlējās trīs skaidri izteiktus, bet savstarpēji saistītus mērķus. 
 
Pirmkārt, Parlaments meklēja iespējas noskaidrot un nepieciešamības gadījumā nostiprināt 
pašas Eiropas Savienības pilnvaras un pienākumus. Parlaments ir neatlaidīgi cīnījies par to, lai 
vara tiktu piešķirta Savienībai, kas liktu to lietā, balstoties uz ‘subsidiaritātes principu,’ t.i., tai 
jāuzņemas tie pienākumi – bet tikai tie pienākumi, – kurus var efektīvāk veikt ar kopējas un 
nevis atsevišķu dalībvalstu politikas palīdzību. 
 
Otrkārt, Parlaments cīnījās, lai pienākumi Eiropas līmenī tiktu veikti efektīvāk. It īpaši tas 
kritizēja Padomes vienbalsīgo lēmumu pieņemšanas praksi, uzskatot, ka nav jēgas piešķirt 
katrai Eiropas Savienības dalībvalstij veto tiesības, ja reiz nolemts veidot kopīgu politiku. 
Parlaments lūdza arī piešķirt Komisijai lielāku lomu tās politikas īstenošanā, par kuru tā ir 
vienojusies un kas ir pakļauta rūpīgai pārbaudei un kontrolei.  
 
Treškārt, Parlaments ir radījis apstākļus demokrātiskākai kontrolei un atskaitei Eiropas līmenī. 
Pienākumi, kurus dalībvalstu parlamenti, ratificējot līgumus, ir nodevuši Savienības ziņā, nav 
jāveic Padomei (t.i., dalībvalstu ministriem) vienai pašai. Parlamentāro pilnvaru mazināšanos 
valsts līmenī jākompensē ar parlamentāro pilnvaru pieaugumu Eiropas līmenī. 
 
Ņemot vērā Amsterdamas un Nicas Līgumu nepietiekamos un nepārliecinošos rezultātus un 
problēmas, kas radās, dubultojoties dalībvalstu skaitam un Eiropas Savienības saitēm kļūstot 
ciešākām, tapa arvien skaidrāks, ka pastāvošā līgumu pārskatīšanas metode nespēj vairs sniegt 
apmierinošas atbildes uz jautājumiem, kas rodas Eiropas attīstības gaitā. 
 
Parlaments nonāca pie tāda secinājuma un skaidri to izteica savā 1997. gada 19. novembra 
rezolūcijā (kas sniegta Íñigo Mendez de Vigo un Dimitris Tsatsos ziņojumā, (sk. 
iepriekšminēto 6. zemsvītras piezīmi), kas bija politikas pārskatīšanas reālais sākums, kurš 
savu kulmināciju sasniedza 1999. gadā Padomes Vācijas  prezidentūras laikā, kad pēc tās 
iniciatīvas tika izveidots konventa modelis, ko pirmo reizi  pielietoja, izstrādājot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu. 
 
3. Pēc lēmuma sadarboties ar dalībvalstu parlamentiem, lai veiksmīgi sagatavotos 
starpvaldību konferencēm (SVK)1, Parlaments bija pirmais, kas ierosināja2, pamatojoties uz 
precedentu, kas radās, kad tika izstrādāta Eiropas Savienības Pamattiesību harta3, sasaukt 

                                                 
1 Te jāmin Romas ‘Assises’, kas iesaistīja dalībvalstu parlamentus (Eiropas Kopienas Parlamentu konference, kas 
notika no 1990. gada 27. līdz 30. novembrim), starpinstitucionālajām konferencēm, kas notika paralēli ar 
starpvaldību konferencēm par Ekonomikas un Monetāro Savienību un Politisko Savienību, kuras vainagojās ar 
Māstrihtas Līgumu, parlamentu pārstāvju līdzdalībai Analīzes grupas darbā pirms Amsterdamas Starpvaldību 
konferences, viņu iesaistīšanās pašās Starpvaldību konferences norisēs un visbeidzot  viņu darbs kā novērotājiem 
grupā, kas tika izveidota, lai sagatavotu Nicas Starpvaldību konferenci.  
22000. gada 25. oktobra rezolūcija (Olivier Duhamel ziņojums par konstitucionāla spēka piešķiršanu Līgumiem), 
kuru apstiprināja 2001. gada 31. maija rezolūcija (Méndez de Vigo/Seguro ziņojums par Nicas Līguma 
novērtējumu un Eiropas Savienības nākotni). 
3 Ideju pieņemt tādu hartu, kas tagad veido Konstitūcijas projekta II daļu, pirmo reizi izteica Padomes Vācijas 
prezidentūras pārstavji, kas nodrošināja tās pieņemšanu Eiropadomē Ķelnē 1999. gada 3. un 4. jūnijā. Hartas 
veidošanas metode arī tika ierosināta Eiropadomes sanāksmē un papildināta nākamajā sanāksmē Tamperē 
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Konventu, kurā tiktu iekļauti dalībvalstu vadītāji, valdības, dalībvalstu parlamentu, Eiropas 
Parlamenta un Komisijas pārstāvji, iesaistot kā pilntiesīgus biedrus kandidātvalstu valdību un 
parlamentu pārstāvjus. Konventam (priekšsēdētājs: Valéry Giscard d’Estaing; priekšsēdētāju 
vietnieki: Giuliano Amato un Jean-Luc Dehaene) tika dots uzdevums sastādīt Konstitūcijas 
pagaidu projektu, kas kalpotu kā pamats nākamās Starpvaldību konferences darbam. 
 
Konventa panākumi, izstrādājot Pamattiesību hartu, deva pamatu tam uzticēt līdzīgu 
uzdevumu - sagatavot jaunās Starpvaldību konferences darbu, ņemot vērā, ka Konvents, 
izstrādājot hartu, bija savu uzdevumu paveicis labi un pierādījis, ka ir spējīgs sagatavot 
projekta tekstu, kuru visticamāk valstu vadītāji un valdība apstiprinās. Konventa atklātais un 
pārskatāmais raksturs un tā debašu kvalitāte arī veicināja centienus panākt vienprātību, dodot 
iespēju katram pārstāvim izteikt savu viedokli un pēc tam censties saprast citu pārstāvju 
viedokļus.  
 
Konvents par Eiropas nākotni apstiprināja, ka šīs metodes izvēle ir bijusi pareiza, jo pēc 
16 mēnešu ilga darba tika sagatavots uz vienprātības principiem balstīts teksts, kurš tika 
apspriests karstās debatēs un balstījās uz ciešu dialogu ar pilsonisko sabiedrību.  
 
No savas puses Parlaments ar Konstitucionālo lietu komisijas palīdzību lielā mērā  ietekmēja 
Konstitucionālā līguma projektu1, kurā Starpvaldību konference grozīja tikai dažas klauzulas. 
Parlaments pirmo reizi pilnībā iesaistījās Starpvaldību konferences darbā. To pārstāvēja 
prezidents Pat Cox un divi tā locekļi - Íñigo Méndez de Vigo, kuru vēlāk aizstāja Elmar Brok, 
un Klaus Hänsch. 
                                                                                                                                                         
1999. gada 15. un 16. oktobrī. Tika nolemts izveidot ‘orgānu’, kuru pēc tam nosauca par ‘Konvenciju,’ kas 
apvienoja visus četras Konvencijas par Eiropas nākotni sastāvdaļas, bet bez kandidātvalstu iesaistīšanas.  
1 2000. gada 16. marta rezolūcija: Duff/Voggenhuber ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

projekta sagatavošanu (OV C 377, 29.12.2000., l329.lpp.) 
 2000. gada 14. novembra lēmums: Duff/Voggenhuber ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

projekta apstiprināšanu (OV C 223, 08.08. 2001., 74.lpp.) 
 2002. gada 23. oktobra rezolūcija: Duff ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ietekmi un 

turpmāko statusu (OV C 300E,11.12.2003., 432.lpp.) 
 2001. gada 29.novembra rezolūcija: Leinen/Méndez de Vigo ziņojums par Lākenas Eiropadomes tikšanos 

un Savienības nākotni (OV C 153,27.06.2002., 310°.lpp. (E) ) 
 2001. gada 25.oktobra Rezolūcija: Poos ziņojums par Padomes reformu (OV C 112, 09.05.2002., 317.lpp. 

(E) ) 
 2002. gada 14.marta rezolūcija: Carnero Gonzalez ziņojums par Eiropas Savienības kā juridiskas personas 

statusu (OV C 47, 27.02.2003., 594.lpp. (E) ) 
 2002. gada 7.februāra rezolūcija: Napolitano ziņojums par Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu 

parlamentiem Eiropas integrācijas procesā (OV C 284, 21.11.2002., 322.lpp. (E) ) 
 2002. gada 16. maija rezolūcija: Lamassoure ziņojums par pilnvaru sadali starp Eiropas Savienību un 

dalībvalstīm (OV C180, 31.07.2003., 493.lpp. (E) ) 
 2002. gada17.decembra rezolūcija: Bourlanges ziņojums par tiesību aktu tipoloģiju un likumdošanas 

hierarhiju Eiropas Savienībā (OV C 31, 05.02.2004., 126.lpp.) 
 2003. gada 14. janvāra rezolūcija: Napolitano ziņojums par reģionālo un vietējo varas orgānu lomu Eiropas 

integrācijā (OV C 38E, 12.02.2004., 167.lpp.) 
 2003. gada 24.septembra rezolūcija par Eiropas Konstitucionālā līguma projektu un Eiropas Parlamenta 

atzinums par Starpvaldību konferences (SVK) sasaukšanu (OV C 77E, 26.03.2004., 255.lpp.) 
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II. Kāpēc jaunais Konstitucionālais līgums ir solis uz priekšu salīdzinājumā ar jau 

spēkā esošiem līgumiem un pašreizējo kopējo tiesību un pienākumu kopumu, kas 
ir saistošs visām dalībvalstīm?  

 
Jaunā Konstitūcija, kas tiek piedāvāta Eiropas Savienībai, ietver sevī lielu skaitu nozīmīgu 
reformu un pašreizējās Konstitūcijas uzlabojumu (piem., līgumu kopumu, kas daļēji dublējas 
un pašreiz kalpo kā de facto konstitūcija). Tas, protams, ir kompromiss, ar kuru jābūt 
piesardzīgiem. Bet tas ir kompromiss, kas ved Eiropu uz priekšu, kas ir rūpīgi pārdomāts un 
pieņemts pēc garām, publiskām un plurālistiskām debatēm Eiropas Konventā un kuru 
apstiprināja un galīgi pieņēma 25 dalībvalstu likumīgi ievēlētas valdības - katra no tām vēlas, 
lai tas kļūtu par pamatu, uz kuru balstoties, tā varētu nākotnē strādāt kopīgajā Eiropā. 
 
1. Savienības Konstitucionālais Līgums 
 
1.1. Dažreiz tiek jautāts, vai jaunais dokuments ir konstitūcija vai līgums. No neauglīgām 

debatēm par šo jautājumu, kas nav nekas vairāk kā nevajadzīga maldināšana, ir 
jāvairās – nav nekādu šaubu, ka oficiāli dokuments ir līgums, kas tiks pieņemts un 
ratificēts saskaņā ar spēkā esošiem likumiem, kuri nosaka līgumu izskatīšanas kārtību. 
Nav iespējama cita procedūra. Tomēr pēc sava patiesā rakstura un būtības šis līgums 
veido īstu Konstitūciju.  

 
1.2. Konstitucionālais līgums nosaka to darbību raksturu, kuras Eiropas Savienība (ES) var 

uzsākt, kā arī vērtības un principus, pēc kuriem vadīties, veicot šīs darbības; tas 
raksturo Savienības kompetences; nosaka, kādas iestādes tai būs; tas apraksta 
Savienības galvenās lēmumu pieņemšanas procedūras; tas nosaka, kādā formā tiks 
izteikti tās akti; tas definē pilsoņu tiesības visā ES. Tas nosaka likumus, saskaņā ar 
kuriem veicama tā pārskatīšana, utt. Tā ir Konstitūcijas loma – definēt 
pamatnosacījumus un robežas varas izmantošanai politiskās esamības ietvaros un 
aizstāvēt pilsoņu tiesības.  

 
1.3. Pašreizējie līgumi ir lielā mērā pildījuši šo funkciju – Savienībai jau ir sava 

Konstitūcija, kas veidojusies no līgumiem, kuri to radījuši kā jebkuru citu politisku 
realitāti. Vienkāršojot šos līgumus, piešķirot tiem saprotamu struktūru un īpašu 
oficiālu statusu, ir sperts svarīgs solis ceļā uz sistēmas vienkāršošanu, lai pilsoņiem tā 
kļūtu pārskatāmāka un saprotamāka.  

 
1.4. Pamatojoties uz to un neskatoties uz bažām, kas izskanējušas dažās aprindās, 

Savienības Konstitūcijas sastādīšana nekādā ziņā nenozīmē pirmo soli ceļā uz 
centralizētas ‘supervalsts’ radīšanu, kas nepārprotami būtu nāves spriedums 
nacionālajām valstīm un neatgriezeniski izmainītu Eiropas Savienības būtību (pastāv 
daudzi starptautisko organizāciju piemēri, kuru konstitucionālie akti ir pareizi nosaukti 
par konstitūciju, ieskaitot Starptautisko darba organizāciju (SDO), Pasaules veselības 
organizāciju (PVO) vai vienu no retāk minētajām organizācijām Pasaules pasta 
savienību (PPS). Realitātē ir gluži citādi: Konstitūcija var pat piedāvāt dalībvalstīm un 
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Savienības pilsoņiem oficiālu aizsardzību pret nevēlamiem attīstības procesiem 
Kopienas darbībā.  

 
1.5. Pamatoti varētu apgalvot, ka Konstitucionālā līguma III daļu vajadzētu būtiski 

pārstrādāt un ka daudzi no tās nosacījumiem nav konstitucionāli pēc būtības, ka tie ir 
pārāk detalizēti un sarežģīti un ka tiem nav vietas īstā konstitūcijā. Tomēr pasūtījums 
Konventam neietvēra sevī tādu uzdevumu. Neskatoties uz to, vienkāršošanas pakāpe ir 
acīmredzama: visi nosacījumi ir savākti vienkopus loģiskā un sistemātiskā dokumentā, 
un pietiek tikai izlasīt I un II daļu, kurās uzmanība tiek vairāk pievērsta specifiski 
‘konstitucionāliem’ aspektiem, lai sniegtu sabiedrības locekļiem skaidru un saprotamu 
pārskatu par Savienības politisko būtību un viņu tiesībām. 

 
1.6. III daļas lielais apjoms ir devis pamatu kritikai, ka Konstitūcija ir pārāk detalizēta un 

sarežģīta, salīdzinot to, piemēram, ar ASV Konstitūciju. Tas ir tāpēc, ka III daļa tāpat 
kā iepriekšējie līgumi detalizēti apraksta ES darbības mērķus katrā no politikas 
jomām, tādējādi tās ierobežojot. ES institūcijām netiek dota brīvība rīkoties bez 
ierobežojumiem nevienā politikas jomā.   

 
2. Viena kopēja realitāte – Eiropas Savienība 
 
2.1. Izšķirošais solis uz priekšu attiecībā uz pārskatāmību un tās pilsoņu labāku izpratni par 

Eiropas projekta būtību tika sperts, apvienojot vairākus līgumus vienā dokumentā un 
pārējot no komplicētā toreizējā stāvokļa, kurā bija iesaistītas vairākas viena otru daļēji 
dublējošas institūcijas (Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena), uz vienu kopēju 
institūciju, Eiropas Savienību, kam straptautiskajā līmenī ir juridiskas personas statuss, 
kas palielinās Savienības efektivitāti un atpazīstamību šajā līmenī. Tajā pašā laikā trīs 
pīlāru struktūra [kopēja ārlietu un drošības politika (KĀDP), tieslietas un iekšlietas 
(TI) un Kopiena] tika likvidēta; jo visas minētās iestādes tika apvienotas  vienā 
Savienības blokā  ar vienu visaptverošu Kopienas metodi, kuras vienīgais izņēmumu 
bija kopējā ārlietu un drošības politika (ieskaitot aizsardzību), kurā paliek spēkā 
specifiskas lēmuma pieņemšanas procedūras, ko prasa šīs politikas jomas īpašais 
raksturs.  

 
Vārdu sakot, Konstitūcija piedāvā mums vienu līgumu un vienu subjektu – Eiropas 
Savienību.1  

 

                                                 
1 Jāatzīmē, ka Eiropas Līgumu neietekmē Konstitūcija, lai gan daži tās nosacījumi ir tikuši laboti ar Protokolu, 
kas mainīja Eiropas Līgumu, lai tas saskanētu ar konstitucionālo tekstu. Bez tam jāņem vērā, ka 
Konstitucionālais Līgums noslēdzas ar mulsinošu skaitu protokolu, pielikumu un deklarāciju. Faktiski tie ir 36 
protokoli (29 no tiem jau bija spēkā kā Šengenas protokoli, kamēr 8 no tiem ir jauni un skar tādus jautājumus kā 
nacionālo parlamentu loma, subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, pārejas nosacījumi attiecībā uz 
institūcijam, strukturētā pastāvīgā sadarbība aizsardzības jautājumos, utt.) 2 pielikumi (jau pastāvošie, kas 
attiecas uz lauksaimniecības produktu un valstu, un aizjūras teritoriju uzskaitījumu) un 46 deklarācijas. Oficiāli 
šie protokoli ir jāratificē visām dalībvalstīm un tiem jāiegūst tāds pats likumīgs spēks kā Konstitucionālajam 
līgumam. Bet deklarācijas, gluži otrādi, nav juridiski saistošas, un dalībvalstīm tās nav jāratificē. 
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2.2. Konstitūcija ierāda redzamu vietu (Pants I-8), Savienības simboliem, piem., tās 
karogam (aplim ar 12 zelta zvaigznēm uz zila pamata), tās himnai (Bēthovena „Odai 
priekam”), tās moto (Vienoti dažādībā), tās valūtai (eiro) un Eiropas dienai 
(9. maijam). Šie simboli ir veidoti, lai pilsoņi varētu izjust savu piederību pie 
Kopienas un saistīt savu likteni ar tās nākotni.  

 
3.  Skaidra Savienības vērtību definīcija, pamatprincipi un mērķi  
 

Ir svarīgi, ka Konstitūcija sākas ar pantiem, kas skaidri izsaka Savienības būtību un tās 
vērtības un principus, uz kuriem tā pamatojas, un mērķus, kuri tai jāsasniedz savas 
darbības rezultātā. 

 
3.1. Pants, ar ko sākas Konstitūcija, glabā dubulto Savienības mantojumu, atspoguļojot 

Eiropas valstu pilsoņu gribu. Atsakoties no idejām, kas pieder pagātnei, un atbalstot 
pilsoņu koncepciju, Konstitūcija liek uzsvaru uz indivīdu, uz vīriešiem un sievietēm, 
kuriem ir tiesības un pienākumi, kas ir Savienības pilsoņi tādēļ, ka ir kādas dalībvalsts 
pilsoņi, un kas, pateicoties šim faktam, var baudīt virkni papildu tiesību, kuras viņiem 
piešķir Eiropas pilsonība. 

 
Konstitūcijas 1. pantā ir izklāstīti Eiropas integrācijas procesa pamatprincipi – 
dalībvalstis piešķir Savienībai pilnvaras, lai sasniegtu kopējus mērķus. Eiropas līmenī 
Savienība koordinē politiku, pēc kuras vadoties, dalībvalstis cenšas sasniegt šos 
mērķus; Eiropas iestādes izmanto pilnvaras, kas tām piešķirtas. Tajā pašā laikā 
Savienība uzņemas respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas ir tie celtnes bloki, 
kuri veido tās iekšpolitikas struktūru. Tādā veidā Savienība demonstrē savu cieņu pret 
lēmumiem, kurus katra dalībvalsts var pieņemt attiecībā uz varas ģeogrāfisko sadali – 
nosakot reģionālās vai vietējās autonomijas robežas – sabiedriskās kārtības uzturēšanu 
un nacionālo drošību. Visbeidzot, Konstitūcija nosaka Savienības un dalībvalstu 
godīgas sadarbības principus, lai sasniegtu savus kopīgos mērķus.  

 
Eiropas Savienības konstitucionālajiem pamatiem jābūt stingriem, jo uz spēles ir liktas 
tās vērtības, kuras balsta Savienības iestādes un pēc kurām tās vadās savā darbā.  

  
3.2. Saskaņā ar Konstitūcijas 2. pantu vērtības, uz kurām balstās viss Eiropas integrācijas 

process, ir respekts pret cilvēku cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, likuma varu 
un cilvēktiesību respektēšana, ieskaitot to cilvēku tiesības, kas pieder pie minoritātēm. 
Vēl jo vairāk, šīs vērtības veido atskaites kritērijus, lemjot par pievienošanos nākotnē 
un kalpo par pamatu sankcijām pret dalībvalstīm, kuras šīs vērtības nopietni un 
atkārtoti pārkāpj.  

  
Līdzās šīm vērtībām Savienība balstās uz principiem, kas nosaka tās darbību – 
plurālismu, nediskriminēšanu, toleranci, taisnīgumu, solidaritāti, kā arī sieviešu un 
vīriešu līdztiesību.  
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Visbeidzot, Savienība tiecas sasniegt politiskos mērķus, kas attaisno tās eksistenci, 
mērķus, kurus var apkopot sekojoši: miera, Savienības vērtību un tās cilvēku 
labklājības veicināšana. Konstitūcijas 3. pantā šīs vērtības ir iemiesotas politiskās, 
ekonomiskās un sociālās politikas jomās,  īstenojot tās Savienības iekšienē un ārējo 
sakaru jomā. 

  
Tādējādi savās robežās Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvību, drošību un 
taisnīgumu, un iekšējo tirgu, kas balstās uz brīvu un godīgu konkurenci. Tā strādā, lai 
panāktu ilgtspējīgu Eiropas attīstību, pamatojoties uz sabalansētas ekonomikas 
izaugsmi un cenu stabilitāti, lai attīstītu konkurētspējīgu tirgus ekonomiku, kas tiecas 
pēc pilnas nodarbinātības, sociālā progresa, kā arī pēc vides kvalitātes aizsardzības un 
uzlabošanas. Tā veicina zinātnes un tehnoloģijas progresu. Visbeidzot, tā cīnās pret 
sociālo izstumtību un citām diskriminācijas formām, veicina sociālo taisnīgumu un 
aizsardzību, vīriešu un sieviešu līdztiesību, paaudžu solidaritāti un bērnu tiesību 
aizsardzību. Tā veicina dalībvalstu ekonomisko, sociālo un teritoriālo saliedētību. Tā 
respektē tās bagāto kulturālo un lingvistisko dažādību un gādā, lai Eiropas kultūras 
mantojums tiktu sargāts un vairots. 

  
Starptautiskā līmenī Savienība veicina mieru un drošību, ilgtspējīgu zemeslodes 
attīstību, solidaritāti un savstarpēju cieņu starp tautām, brīvu un godīgu tirdzniecību, 
nabadzības izskaušanu, cilvēku tiesību aizsardzību, it īpaši bērnu tiesību aizsardzību, 
un precīzu starptautisko likumu ievērošanu un pilnveidošanu, it īpaši tas attiecas uz 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem. 

  
Šie mērķi tādējādi veido politisko pamatprogrammu, ar ko sākās Savienības 
izveidošana. Savienībai ir pienākums īstenot šos mērķus, izmantojot piemērotus 
līdzekļus, izmantojot zināšanas, kas minētas Konstitūcijā. 

 
Vērtības un principi tādējādi pārstāv Savienības ētiskos pamatus – pamatus, kas ir 
aprakstīti Pamattiesību hartā, kas iekļauta Konstitūcijas II daļā. Mērķi, kas tai uzticēti, 
attaisno Savienības pastāvēšanu un kalpo par iemeslu dalībvalstu lēmumam izveidot 
Savienību. Šīs vērtības vada tās darbību visās jomās. Lai gan vērtības, principi un 
mērķi šajos pantos nav pilnīgi jauni, tomēr daži no tiem nekad iepriekš 
nav bijuši skaidri formulēti, apkopoti un sistematizēti. Šāda veida apkopošana ir 
Konstitūcijas raksturīga iezīme un svarīgs solis ceļā uz pilsoņu nodrošināšanu ar 
skaidru un ļoti precīzu simbolisku redzējumu par to, ko nozīmē Savienība. 

 
3.3. Šajā sakarā jāuzsver, ka Starpvaldību konference (SVK) pieņēma tekstu, par kuru 

vienojās Konvents, izdarot tikai nelielas izmaiņas, kuras Parlamentam nebija grūti 
atbalstīt – papildinājumus vērtību sarakstam, kas attiecas uz personu tiesībām, kuri 
pieder pie minoritātēm, uzlabojumus, kas attiecas uz vīriešu un sieviešu līdztiesību kā 
principu, papildinājumus par ‘cenu stabilitātes’ iekļaušanu Savienības mērķos kopā ar 
‘konkurētspējīgu tirgus ekonomiku, kuras mērķis ir pilnīga nodarbinātība un sociālais 
progress’. 
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4. Pilsoņi - Eiropas integrācijas procesa pamats – Pamattiesību hartas iekļaušana 

Konstitūcijā 
 
4.1. Pamattiesību hartas iekļaušana Konstitūcijas II daļā nozīmē, ka pilnībā tiek atzīts 

fakts, ka pilsoņi ir Eiropas integrācijas procesa pamats. Šīs iekļaušanas rezultātā harta 
ir ieguvusi saistošu juridisku spēku – tā ir saistoša gan Eiropas iestādēm, kas darbojas 
savas kompetences ietvaros, gan dalībvalstīm, bet tikai tad, ja tās darbojas kā 
Kopienas likuma izpildītājas. Tādējādi tā piedāvā pilsoņiem papildu drošību visā 
Savienībā.   

 
 Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka pamattiesības, kas tiek garantētas pilsoņiem pretēji 

viņu valsts interesēm, apšauba dalībvalstu konstitūcijas vai slepeni piešķir to pilnvaras 
Savienībai, neskatoties uz dažu kritiķu uzskatiem, ka tādā veidā Savienība varētu 
uzspiest kandidātvalstīm ekonomiskās un sociālās vadlīnijas. Izteiktais apgalvojums 
Konstitūcijā, ka harta nepaplašina Savienības likuma pielietojuma veidus, neprasa no 
Savienības jaunas pilnvaras vai uzdevumus un negroza tās pilnvaras un uzdevumus, 
kas minēti Konstitūcijā (II-111. pants), ir īpaši skaidri noformulēts šajā gadījumā. 

 
Tomēr dažu dalībvalstu bažas par hartā iekļauto sociālo un ekonomisko tiesību 
atzīšanu lika Starpvaldību konferencei pievienot Konstitūcijai papildu drošības 
garantijas, kuras bija noteicis Konvents, lai nepieļautu nevēlamu Savienības pilnvaru 
pārsniegšanu. Juridiskā nepieciešamība pēc tādas rīcības, kas, šķiet, ignorē labi 
iedibināto diferencēto attieksmi pret Eiropas konstitucionālo likumu, nav saprotama, 
tomēr, ņemot vērā, ka hartas juridiskie aspekti netiek apspriesti, tas var būt 
pieņemams. 

 
4.2. Tiesības, kas noteiktas hartā, visumā atbilst pamattiesību kopumam, kuras Savienība ir 

atzinusi un kuras radušās no dalībvalstu konstitucionālajām tradīcijām vai Eiropas 
cilvēktiesību konvencijas. Galvenais ir, lai šīs tiesības tiktu izklāstītas sīkāk, lai tās 
būtu saprotamas pilsoņiem un lai skaidri būtu pateikts, ka Savienība viņus respektē. 
Tas var tikai palīdzēt padarīt ciešākas pilsoņu saites ar Savienību. 

 
4.3. Hartas iekļaušana Konstitūcijā ir redzama jau pirmajās Konstitūcijas lappusēs, 

atsevišķā nodaļā, kas veltīta pamattiesībām un Savienības pilsonībai. Tālākais solis 
pamattiesību aizsardzībai Savienības līmenī ir sperts ar to, ka Savienība mēģinās 
iekļaut Eiropas Konventā cilvēktiesību aizsardzību un pamatbrīvības (uz kurām visas 
dalībvalstis ir tiesīgas), kā to jau sen ir ierosinājis Parlaments. Tas radīs iespēju noslēgt 
līgumu ar Eiropadomi. Lēmums noslēgt šo līgumu būs jāapstiprina kvalificētam 
vairākumam pēc tam, kad to būs apstiprinājis Parlaments. 

 
4.4. Tālāk Konstitūcijā minētas pilsoņu tiesības piedalīties Eiropas politiskajos procesos 

(piemēram, cilvēku likumdošanas iniciatīva vai pilsoņu iniciatīva (I-47. panta 
4. punkts) vai tādos, kas palīdz palielināt viņu tiesību likumīgo aizsardzību, atvieglojot 
viņiem pieejamību tiesai. 
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Parlaments var tikai apsveikt šādus svarīgus soļus, kam jāpalīdz pārvērst ES par 
patiesu valstu un pilsoņu savienību.  

 
5. Skaidra un viegli saprotama Savienības kompetenču definīcija 
 
5.1. Viens no svarīgākajiem jautājumiem par Konstitūcijas saturu, uz kuru nepieciešams 

atbildēt, ir: “Kas ko dara?” Eiropā. Šāda veida skaidrojums ir būtisks, ja pilsoņi vēlas 
saprast politisko pienākumu sadalījumu Eiropas līmenī. Tas arī sniegs papildu drošību 
tiem, kurus biedē pārmērīga iejaukšanas no Savienības puses. 

 
5.2. Ar nodomu sniegt šo skaidrojumu, Konstitūcija definē Savienības kompetences, 

sadalot tās trīs kategorijās, katrai no tām ir cits juridiskais statuss un cita Kopienas 
iejaukšanās pakāpe – Savienības īpašās kompetences, kompetences, kuras tā dala ar 
dalībvalstīm, un darbības, kas domātas dalībvalstu atbalstam. Ņemot vērā kopējās 
ārlietu un drošības politikas, un ekonomikas, un nodarbinātības politikas specifisko 
raksturu, to koordinācija pieprasa īpašus nosacījumus, kas neietilpst šajās trīs 
kategorijās (sk. 1. pielikumu). 

 
 Šī Savienības pilnvaru definīcija atbilst pilnvaru piešķiršanas pamatprincipiem, t.i., 

tam, ka Savienībai ir tikai tās pilnvaras, kuras tai saskaņā ar Konstitūciju piešķīrušas 
dalībvalstis, lai tā sasniegtu šajā dokumentā minētos mērķus. Šis princips ir 
pašpietiekams, lai nepieļautu nekādas centralizētas supervalsts izveidošanos, tāpēc, ka 
visas pilnvaras paliek dalībvalstu ziņā, izņemot tos gadījumus, kad tās tiek uzticētas 
Savienībai. 

 
5.3. Konstitūcija nepalielina Savienības kompetences – noteiktais nelielais ‘jauno’ 

kompetenču daudzums atbilst tām jomām, kurās Savienība jau darbojās saskaņā ar 
EK īguma 308. pantu, kas ir skaidri definēts Konstitūcijā. Grozījumi, kas veikti III 
daļā, atspoguļo nepieciešamību, lai tās nosacījumi atbilstu jaunajām lēmuma 
pieņemšanas procedūrām un jaunajiem likumdošanas instrumentiem, kas minēti I daļā. 

 
5.4. Papildus tam Konstitūcija nostiprina prasības Savienībai, izmantojot savas pilnvaras, 

ievērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus; šo prasību ievērošanas 
pārbaude jau ir dalībvalstu valdību ziņā gan Padomē, gan Parlamentā. Lai gan šo 
Konstitūcijā minēto principu definīcija atbilstu jau spēkā esošo līgumu darbībai, 
protokols par subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem nodrošina jaunu 
mehānismu, kas garantē pakļaušanos šiem principiem, it īpaši būtiski nostiprinot 
dalībvalstu parlamentu lomu. 

 
5.5. Pēdējie galvenokārt iegūst tiesības tikt savlaicīgi informētiem par visiem Komisijas 

likumdošanas priekšlikumiem, kuriem jābūt pienācīigi pamatotiem, lai tie būtu 
saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Šis nosacījums dos iespēju 
dalībvalstu parlamentiem efektīvāk izmantot savas tiesības valsts līmenī un it īpaši 
palielinās to spēju ietekmēt savu valdību darbu ministru padomēs. Vēl jo vairāk, kas 
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attiecas uz subsidiaritātes principu, dalībvalstu parlamenti sešu nedēļu laikā pēc 
priekšlikuma iesniegšanas var nosūtīt sava viedokļa izklāstu tieši Savienības iestādēm, 
minot iemeslus, kāpēc priekšlikums neatbilst subsidaritātes principam, un šīm 
iestādēm izklāsts ir noteiktā laikā jāizskata. Šis 'savlaicīga brīdinājuma' mehānisms pat 
pieprasa Komisijai pārskatīt priekšlikumu, ja viena trešā daļa no dalībvalstu 
parlamentiem uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

 
 Visbeidzot, tas pats protokols piedāvā dalībvalstīm iesniegt prasību tiesā sava 

parlamenta vārdā vai, ja valsts likumdošanas sistēmā pastāv šāds nosacījums, vienas 
palātas vārdā, pret tiesību akta pieņemšanu, ja tas pārkāpj subsidiaritātes principu. 
Reģionālā komiteja arī iegūst tiesības iesniegt tādas prasības pret tiesību aktiem, par 
kuriem saskaņā ar Konstitūciju jākonsultējas ar to pirms aktu pieņemšanas. 

 
 Šis mehānisms piedāvā lielāku drošību pret potenciāli nepareizi izmantotām 

Savienības pilnvarām un paver ceļu Kopienas likumdošanas demokrātiskai kontrolei. 
 
5.6. Protams, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par šīm specifiskajām metodēm, lai liktu lietā šīs 

pilnvaras, definīcijas ir jālasa kopā ar specifiskajiem noteikumiem, kas minēti 
Konstitūcijas III daļā. Tomēr tajā pašā laikā, vien izlasot Konstitūcijas I daļu, Eiropas 
pilsoņi gūs pietiekami skaidru izpratni par pilnvaru un pienākumu sadali Eiropā. 
Attiecībā uz pārskatāmību šis fakts ir jūtams uzlabojums. 

 
5.7. Nākamā apsveicamā iezīme ir tas, ka Konstitūcija ar klauzulu, kas ir līdzīga 

pašreizējam 308. pantam, nodrošina pietiekami elastīgu sistēmu, kas pilnvaro Padomi 
nepieciešamības gadījumā iejaukties tajās jomā, kurā Savienības pilnvaras beidzas. Šī 
elastības klauzula piedāvā dalībvalstīm pilnīgu drošību – vienprātīgu lēmumu 
pieņemšanu, klauzulas izmantošanu tikai un vienīgi mērķu sasniegšanai, kas noteikti 
Konstitūcijā; izpildes procedūra ir kļuvusi demokrātiskāka tādā ziņā, ka to jāapstiprina 
Parlamentam un ka tā jādara zināma dalībvalstu parlamentiem labu laiku pirms 
lēmuma pieņemšanas. 

 
6. Uzlabotā institucionālā struktūra stiprākai, demokrātiskākai un atklātākai Savienībai 

 
Viens no galvenajiem jautājumiem, kas Konstitūcijai bija jārisina, bija izmaiņas 
Savienības institūcijās, lai tās varētu tikt galā ar jauno situāciju, kas radās pēc 
Savienības paplašināšanās, it īpaši ņemot vērā to, ka Savienības institucionālo 
organizāciju pamatā bija viena un tā pati struktūra gandrīz 50 gadus, lai gan 
Savienības uzdevumi bija jūtami palielinājušies un dalībvalstu skaits pieaudzis no 6 
līdz 25. Neskatoties uz daudzu Starpvaldību konferenču darbu, galvenie institucionālie 
jautājumi palika neatrisināti, un risinājumi, par kuriem vienojās Nicā, neapmierināja 
pat tos, kas tos bija izvirzījuši. No savas puses Parlaments atkārtoti vērsa sabiedrības 
un dalībvalstu līderu uzmanību uz to, ka nepieciešama radikāla institucionāla reforma, 
lai nodrošinātu Savienību ar efektīvām, demokrātiskām un pārskatāmām iestādēm,, 
tādējādi nodrošinot institucionālo līdzsvaru un Kopienas metodi – Komisiju, kas 
ierosina tiesību aktus, Parlamentu un Padomi, kas pieņem lēmumus, un Tiesu, kas 
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garantē pieņemto tiesību aktu ieviešanu. 
 
6.1. Eiropas Parlaments 
 
1. Konstitūcija būtiski palielina Eiropas Parlamenta, vienīgās Eiropas iestādes, kas tieši 

pārstāv pilsoņu intereses, lomu:  
 
 - tā loma kā kopējam likumdevējam tiek pilnībā atzīta, pateicoties pašreizējai kopējo 

lēmumu pieņemšanas procedūrai, kas tiek pielīdzināta parastai likumdošanas 
kārtībai, kā arī Parlamenta piedalīšanās biežumam speciālās likumdošanas 
procedūrās. Nākotnē sabiedrībai būs skaidra izpratne par to, ka Eiropas likumus 
pieņem palāta, kas pārstāv sabiedrību, un palāta, kas pārstāv valstis; turklāt 
starptautisko līgumu jomā tās apstiprinājums būs obligāti nepieciešams; 

 
 - tas iegūst tiesības pieprasīt Konstitūcijas pārskatīšanu un piedalās Konventa darbā 

(turklāt, ja Padome nolemj nesasaukt Konventu, tai ir nepieciešama Parlamenta 
piekrišana); 

 
 - budžeta pilnvaras, ko tas dala ar Padomi uz līdztiesīgiem pamatiem, tagad tiek 

attiecinātas uz visas Savienības izdevumiem; 
 
 - tā pilnvaras uz politisko kontroli ir palielinātas, it īpaši attiecībā uz Komisijas 

priekšsēdētāja ievēlēšanu; 
 
 - dažādi Savienībai svarīgi lēmumi, kas līdz šim bija vienīgi Padomes kompetencē, 

tagad ir jāapstiprina Parlamentam – lēmumu uzsākt pastiprinātu sadarbību, elastības 
klauzulas izmantošanu, lai dotu Savienībai iespējas, kas nav noteiktas Konstitūcijā, 
lai panāktu rezultātus, kurus tas nosaka; lēmumus par vispārēju ‘pārejas klauzulu’ 
(‘passerelles’) izmantošanu, aizstājot kvalificētā vairākuma balsojumu ar 
vienbalsīgo balsojumu vai aizvietojot speciālās likumdošanas procedūras ar parasto 
likumdošanas kārtību; dažiem lēmumiem jāpalielina juridiskais pamatojums, kā tas 
ir noteikts Konstitūcijā, kā, piemēram, tiem, kas attiecas uz Eiropas prokuroru vai 
sadarbību krimināllietās; 

 
 - pat tādās jomās kā kopējā ārpolitika un drošības politika, kur tas nav pilnvarots 

pieņemt lēmumus, Eiropas Parlamentam ir tiesības tikt informētam un sniegt 
konsultācijas. 

 
2. Nobeigumā varētu teikt, ka, izņemot dažas jomas, kur būtu bijis iespējams iet tālāk, 

Eiropas Parlaments ir ieguvis līdzdalību lēmumu pieņemšanā praktiski visās Kopienas 
politikas jomās. Faktiski, tā ir ES kā valstu un pilsoņu savienības fundamentālās 
divkāršās likumdošanas idejas īstenošana praksē. Tādējādi Konstitūcija nenoliedzami 
ir nozīmīgs ES demokrātisko dimensiju pastiprinošs faktors. 

 
3. Eiropas Parlamenta locekļu skaits nedrīkst būt lielāks par 750 deputātiem. Konstitūcija 
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nenosaka, kā tiek sadalītas vietas starp dalībvalstīm, bet sniedz instrukciju Eiropas 
Parlamentam pēc tā iniciatīvas un ar tā piekrišanu, nolemt pirms 2009. gada 
vēlēšanām, kādam ir jābūt tā sastāvam, pamatojoties uz ‘samazinoši proporcionālas’ 
pārstāvniecības principa, ar ne mazāk par 6 un ne vairāk par 96 vietām katrai 
dalībvalstij (Konvents ierosināja ne mazāk par 4 vietām, nenosakot lielāko vietu 
skaitu). Šis risinājums dotu iespēju elastīgāk atrisināt šo jautājumu, ņemot vērā ES 
attīstību un katras dalībvalsts intereses.  

 
6.2. Eiropadome 
 
Eiropadome tiek atzīta par autonomu institūciju, kuras loma ir sniegt politiskos stimulus – 
Konstitūcija skaidri norāda, ka tai nav jāveic nekādas likumdošanas funkcijas1. Galvenais 
Konstitūcijas jaunievedums ir prezidentūras rotācijas nomaiņa ar vēlētu priekšsēdētāju, ko 
ievēlē Eiropadome uz diviem ar pusi gadiem, saglabājot iespēju viņu ievēlēt vēl uz vienu 
termiņu.Viņa pienākums ir izveidot un vadīt Eiropadomes darbu un pārstāvēt Savienību aiz 
tās robežām, lai spodrinātu Savienības tēlu, turpinot tās reprezentācijas tradīcijas gan tās 
robežās, gan ārzemēs. Konstitūcijā ir iekļauti nosacījumi, kas liedz Eiropadomes 
priekšsēdētājam izpildvaras funkcijas, lai nenonāktu konfliktā ar Komisijas priekšsēdētāju vai 
Ārlietu ministru. Tikai prakse parādīs, vai šie nosacījumi ir adekvāti. 
 
6.3. Padome 
 
1. Galvenais jautājums bija vēlēšanu procedūra Padomē, kad tā notiek ar balsstiesību 

vairākumu. 2003.gada decembra galotņu tikšanās neveiksme ir izskaidrojama daļēji ar 
dalībvalstu viedokļu atšķirību šajā jautājumā. Pēc viena no ziņotāju viedokļa 
iedzīvotāju skaita kā kritērija ieviešana vietu un balsu sadalei Eiropas Parlamentā  
negarantēs sabalansētu sistēmu, un viņš deva priekšroku ietekmes balsu sistēmai 
Padomē. Tomēr kopš Dimitrakopoulos/Leinen ziņojuma Eiropas Parlaments ar 
ievērojamu balsu pārsvaru pieņēma dubultā vairākuma sistēmu. Jau kopš Starpvaldību 
konferenču pirmsākumiem Eiropas Parlaments ir uzstājis, ka  dubultā vairākuma 
princips tam būtu pieņemams (dalībvalstu un iedzīvotāju), jo tas  pasvītrotu ES 
dubulto likumību - kā valstu savienības un kā pilsoņu savienības; tas bija pārliecināts, 
ka jaunā procedūra būs daudz piemērotāka lēmumu pieņemšanai nekā sistēma, kuru 
nodrošināja Nicas Līgums. 

 
2. Un Konvents patiešām ierosināja dubultā vairākuma sistēmu, un tā tika beidzot 

pieņemta nevis balsu izvērtēšana. Lai gan latiņa ir pacelta daudz augstāk, nekā 
sākotnēji bija ierosinājis Konvents (Konstitūcija tagad pieprasa 55% pozitīva 
balsojuma no valstīm, nevis 50%, un 65% - no iedzīvotājiem, nevis 60%), tomēr jaunā 
sistēma atvieglos lēmumu pieņemšanu, jo daudzos gadījumos izvērtēšanas sistēma 
prasīja daudz lielāku iedzīvotāju skaitu, lai pieņemtu lēmumu, un prasība pēc vismaz 

                                                 
1 Lai gan Eiropadomei uzticētā ‘neatliekamās palīdzības’ loma attiecībā uz dažiem lēmumiem par sociālo 
drošību un juridisko sadarbību kriminālo noziegumu jautājumos nozīmē to, ka tā var izšķirošā veidā iejaukties 
likumdošanas procedūrās, pat ja tā tieši nepilda likumdošanas funkcijas (nepiedalās juridiski saistošu likumu 
pieņemšanā) - sk. turpmāk 9.1.5 un 9.2.7. punktu. 
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četrām dalībvalstīm, lai izveidotu bloķējošu minoritāti,  jūtami iespaidos 65% sliekšņa 
samazināšanu1. 

 
3. No otras puses, attiecībā uz progresu pārskatāmības un atklātības ziņā mēs varētu vēl 

daudz ko vēlēties. Protams, ka dubultā vairākuma loģika ir vieglāk saprotama nekā 
jebkura balsu svēršana, bet pastāv risks, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka šie sliekšņi ir 
pieņemti diezgan patvaļīgi, un galvenais, ka dažādu papildus kritēriju kombinācija 
samazina sistēmas vienkāršošanu un izpratni2. 

 
4. Nožēlojot atteikšanos no kompromisa, ko panāca Konvents, jāatceras, ka galu galā 

risinājums tika pieņemts pēc smagas cīņas starp dalībvalstīm, kuras mērķis nebija 
pilnīgi skaidrs – pāris procentu ietekme uz salīdzinoši nelielu dalībvalstu ietekmes 
palielināšanu vēlēšanu sistēmā aizēnoja faktu, ka šīs debates bija saistītas ar 
politiskām realitātēm un ka dalībvalstu koalīcijas bija tās, kurām bija jāmainās, jo tās 
bija diezgan nosacītas – cik daudz reižu lēmumus iespaidoja dalījums starp visām 
'lielajām' dalībvalstīm no vienas puses un visām 'mazajām' dalībvalstīm no otras 
puses? Bieži vien viena un tā pati rīcība tika plānota, lai vienlaicīgi sasniegtu 
pretrunīgus mērķus, kā, piemēram, saglabātu valstij iespējas apturēt lēmumus, liedzot 
tajā pašā laikā šādas iespējas citām valstīm. Galu galā visas šīs debates norisinājās, 
neņemot vērā, ka Kopienas diskusiju dinamika reti kad ir saistīta ar balsošanas 
izmantošanu. Lai kādas arī nebūtu politiskās realitātes, Parlaments var akceptēt 
vienošanos, kas panākta valstu vadītāju un valdību starpā bez to nožēlas noklusēšanas. 

                                                 
1 Fakts, ka Starpvaldību konference (SVK) ieviesa prasību, ka vismaz četrām dalībvalstīm jābalso pret 
priekšlikumu, lai izveidotu bloķējošo minoritāti, nozīmē, ka dažos gadījumos lēmums var tikt pieņemts ar daudz 
mazāku iedzīvotāju atbalstu nekā 62% līmenis, kas tika noteikts iedzīvotāju balsošanas kritērijam Nicas Līgumā 
– tādējādi lēmums, neskatoties uz  to, ka to neatbalsta, piemēram, Vācija, Francija un Itālija, tiks pieņemts, lai 
gan tā atbalstītāji sastāda tikai 55% no iedzīvotājiem, jo šīs dalībvalstis nevar izveidot bloķējošo minoritāti, lai 
tās pārstāvetu 45% no ES iedzīvotājiem (pašreizējo 25 deputātu veidā). Ir jāatceras, ka dažādo iespējamo 
kombināciju triki, ar kuriem iespējams iegūt minimālo skaitu balsu, kas nepieciešams kvalificētā vairākuma 
iegūšanai, ir radījis situāciju, ka daudzos gadījumos nepieciešamais iedzīvotāju procents ir daudz lielāks. No 
otras puses, var cerēt, ka, paceļot slieksni dalībvalstu skaitam, tam praksē nebūs negatīva ietekme. 50% vietā 
55% nozīmē, ka 25 dalībvalstu veidotajā ES būs nepieciešamas 14 dalībvalstis 13 dalībvalstu vietā. Praksē 
bloķēšanas riska palielināšanās, pateicoties šim procentuālajam pieaugumam, nav liela. Praksē lēmumi nekad 
netiek pieņemti, dalībvalstīm sadaloties divos antagoniskos blokos ar reāli identiskām proporcijām. Kas attiecas 
uz papildu prasībām, lai vairākumā būtu iekļautas vismaz 15 dalībvalstis, kas tika formulēts SVK, tas tam nebūtu 
liela nozīme, ja ES sastāvēs no  27  vai vairāk dalībvalstīm, kā tas varētu reāli būt 2009. gadā, kad jaunā sistēma 
stāsies spēkā (Savienībā ar 27 dalībvalstīm, 55% dalībvalstu atbilst 15 dalībvalstīm).  
 
2 Ir jāņem vērā, ka bez diviem labotajiem kritērijiem, kas minēti tekstā (minimālais valstu skaits, kas 
nepieciešams, lai veidotu bloķējošo minoritāti (4), un minimālais valstu skaits, kas nepieciešams, lai pieņemtu 
lēmumu (15)), SVK vienojās arī par zināmā mērā labotu Ioannina kompromisu par pārejas periodu – ja Padomes 
locekļi sastāda vismaz ¾ no dalībvalstu skaita vai iedzīvotāju skaita, kas nepieciešams, lai bloķētu lēmumu, 
norādot savu opozīciju Padomes akta pieņemšanai ar kvalificētu vairākumu, Padome turpinās debates par šo 
jautājumu, lai panāktu lielāku vienotību saprātīgi ilgā laika periodā. Šī vienošanās tika oficiāli noformēta 
lēmuma projektā, kuru apstiprināja Eiropas Padome. Šis lēmums paliks spēkā vismaz līdz 2014. gadam, kad 
Eiropas Padome to varēs atsaukt. Ir arī jāņem vērā, ka Konstitūcija nosaka - ja nav nepieciešama Komisijas 
iniciatīva vai ja lēmums netiek pieņemts pēc Ārlietu ministra iniciatīvas, nepieciešamajam kvalificētajam 
vairākumam ir jābūt lielākam – 72% dalībvalstu (pretēji 2/3, kuras ierosināja Konvents), pārstāvot 65% no 
iedzīvotājiem (pretēji 60%, kurus ierosināja Konvents). 
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5. Lai kāda arī nebūtu lēmumu pieņemšanas metode, tai jābūt spējīgai ieviest šo lēmumu, 

tāpēc jautājums par kvalificētā vairākuma balsojuma pielietošanu ir svarīgs. Šajā ziņā 
ir veiktas nozīmīgas pārmaiņas Konstitūcijā – tajā ir minēti apmēram 45 jauni 
gadījumi, kad tiek piemērots kvalificētā vairākuma balsojums dažādās jomās. No otras 
puses, vienprātība joprojām ir nepieciešama 70 gadījumos (sk. IV pielikumu). Lai gan 
vispārējo izmaiņu virziens ir vērtējams pozitīvi, tomēr žēl, ka daudzos gadījumos 
netika izmantota iespēja izdarīt vairāk un ka bija gadījumi, kad SVK atteicās no 
priekšlikumiem, par kuriem tika panākta vienošanās pēc to nopietnas izskatīšanas 
Konventā (te kā vienu no spilgtākajiem piemēriem varam minēt daudzgadējo finanšu 
plānu).  

 
6. Vēl viens nozīmīgs uzlabojums Konstitūcijā attiecībā uz pārskatāmību ir prasība dalīt 

Padomes dažādās sanāksmes divās daļās atkarībā no tā, vai Padome veic likumdošanas 
funkcijas, vai citas, no tā vai tā apspriež likumdošanas aktus vai balso par tiem. 
Padomes sēdes ir atklātas. Lai gan ar nožēlu jāatzīmē, ka dalībvalstis nepieņēma 
Konventa ierosinājumu, kuru arī ļoti atbalstīja Parlaments, par atsevišķas 
likumdošanas padomes izveidošanu, jo šī ierosinājuma svarīgākais aspekts ir tas, ka 
tad varētu rīkot atklātas sanāksmes un saglabāt Padomes likumdošanas darba 
pārskatāmību. 

 
7. Kas attiecas uz Padomes struktūru un darbību, tad nozīmīgākais jauninājums ir 

autonomas ārlietu Padomes izveidošana, kuru vada ārlietu ministrs. Tā un Vispārējo 
lietu padome ir divas vienīgās struktūrvienības, kuru izveidošana ir noteikta 
Konstitūcijā un kuras atstāj Eiropas Padomes ziņā veidot citas struktūras ar kvalificētā 
vairākuma balsošanas palīdzību. Centieni izmainīt esošo Padomes prezidentūras 
rotācijas sistēmu, lai panāktu lielāku tās darba konsekvenci un pēctecību, nav guvuši 
redzamus rezultātus. Dalībvalstis neatbalstīja Konventa ierosinājumu beidzot pieņemt 
līdztiesīgas rotācijas principu komandu prezidentūras sistēmā, kuru noteiktu Eiropas 
Padomes lēmums, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, tāpēc nav iespējams 
iepriekš pateikt, kāds no tā būs iegūtais labums. 

 
 
 
6.4. Komisija 
 
1. Otrs institucionālas dabas jautājums, kas bija debašu uzmanības centrā gan Konventā, 

gan Starpvaldību konferencē, bija saistīts ar Komisijas izveidošanu. Pieņemtais 
risinājums, kura īstenošana tika atlikta, atkāpās no Konventa ierosinājuma, bet tas 
atbilst labāk politiskai realitātei un var tikt uzskatīts par pozitīvu risinājumu – tas dod 
iespēju respektēt jauno dalībvalstu vēlmi būt pārstāvētām Komisijā pirmajos gados 
pēc to iestāšanās ES, lai gan nākotnē pēc zināma laika (2014. g.) paredzēta komisāru 
skaita samazināšana (līdz  2/3 no dalībvalstu skaita, kas pat ES 27 dalībvalstīm 
nozīmētu mazāku komisāru skaitu nekā tas ir pašreiz). Pamatojoties uz rotācijas 
principu, kas nodrošina līdztiesību dalībvalstu starpā, šis risinājums tādējādi dos 
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iespēju uzturēt komisāru skaitu pieņemamā daudzumā. Perioda biežums, kad katra 
dalībvalsts nevarēs nozīmēt komisāru, ir reizi trīs pilnvaru gados.  

 
2. Konstitūcijā ir panākts nozīmīgs progress attiecībā uz Komisijas priekšsēdētāja 

iecelšanu, kuru nākotnē iecels Eiropas Parlaments pēc Padomes ierosinājuma, kas 
pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu. Tas ir nākamais solis centienos piešķirt 
Komisijai politisko leģitimitāti, it īpaši ņemot vērā, ka Eiropas Padomei tiek izvirzīta 
prasība uzņemties atbildību par Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Pēc tam visa Komisija, 
priekšsēdētājs, Ārlietu ministrs, kuri tiek iecelti ar speciālās procedūras palīdzību (sk. 
turpmāk), un komisāri, kurus izvēlas Padome saskaņā ar Prezidenta amatam izvirzīto 
kandidātu, tiek apstiprināti ar Eiropas Parlamenta balsojumu kopumā1. 

 
3. Jāatzīmē arī Komisijas priekšsēdētāja palielinātā loma, kas it īpaši izpaužas Komisijas 

iekšējā organizācijā un tiesībās pieprasīt komisāru demisiju, kas, savukārt, uzlabos 
Komisijas darba efektivitāti.  

 
6.5. Ārlietu ministrs 
 
1. Viens no galvenajiem jaunievedumiem Konstitūcijā ir Savienības Ārlietu ministra 

amata izveidošana (savienojot vienā amatā iepriekšējos Kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas augstā pārstāvja un Ārējo sakaru komisāra amatus) ar mērķi 
nodrošināt, lai visas ES ārlietas būtu konsekventas un tiktu risinātas augstā līmenī. 
Institucionāli ministrs sēdēs it kā uz diviem ‘krēsliem’ – viņš būs atbildīgs par ES 
ārpolitikas un drošības politikas vadīšanu un šajā nolūkā vadīs Ārlietu ministrijas 
padomi, iesniedzot priekšlikumus un īstenojot Padomes lēmumus, un tajā pašā laikā 
viņš būs Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, uzņemoties šīs iestādes pienākumus par 
ārējiem sakariem, un koordinēs visus ar ES ārējo darbību saistītos aspektus. Viņam 
palīdzēs Eiropas Ārlietu dienests, kuru veidos Komisijas, Ministru padomes 
Ģenerālsekretariāta un dalībvalstu diplomātisko dienestu amatpersonas un kuru 
jāizveido ar Padomes lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Komisijas 
piekrišanas iegūšanas.  

 
2. Tādējādi viņš būs Komisijas loceklis, bet viņam būs īpašs statuss, kas atspoguļots viņa 

iecelšanas un iespējamā atcelšanas no amata procedūrā – viņu iecels amatā Padome ar 
kvalificētu vairākuma balsojumu, ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu; viņu var 
atcelt no amata Padome, izmantojot šo pašu procedūru; viņam jādemisionē, ja to 
pieprasa Komisijas priekšsēdētājs. Tā kā viņš ir Komisijas loceklis, viņa iecelšanu 
amatā jāapstiprina arī Eiropas Parlamentam balsojumā par visas Komisijas stāšanos 
darbā, un, ja Komisija atkāpjas kopumā pēc Eiropas Parlamenta neuzticības 
izteikšanas, arī viņam ir jāatkāpjas no amata.  

                                                 
1 Jāatzīmē, ka SVK neakceptēja Konventa priekšlikumu  par to, lai dalībvalstu valdības iesniedz sarakstu ar trīs 
personu vārdiem, no kuriem priekšsēdētājam būtu jāizvēlas komisāri, kurus izvirzītu dalībvalstis. Ar nožēlu 
jāsecina, ka SVK neatbalstīja Konventa priekšlikumu par Komisijas ievadīšanu darbā, apstiprinot to ar Eiropas 
Parlamenta balsojumu, kas politiskā ziņā ir ļoti simboliski, bet tas papildinātu iecelšanas procedūru ar jaunu 
posmu. Tagad Komisijas iecelšanas procedūra jānoslēdz ar Eiropas Padomes kvalificētā vairākuma balsojumu. 
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3. Šie noteikumi pēc būtības atbilst Eiropas Parlamenta senajam aicinājumam – Ministrs 

patiešām būs spējīgs palielināt Savienības starptautiskās aktivitātes un to efektivitāti, 
veicināt patiesi kopējas ārpolitikas radīšanu un uzlabot Savienības tēlu, piešķirot tam 
savu ‘seju’. Ministra trīskāršā politiskā atbildība, Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijas priekšsēdētājam ir pozitīvi vērtējama, bet potenciālie konflikti starp 
ministru un Komisijas priekšsēdētāju vai Padomes priekšsēdētāju tomēr ir iespējami, 
un daudzpusīgais statuss var radīt lojalitātes konfliktus attiecībā pret Padomi un 
Komisiju. 

 
6.6. Eiropas Savienības Tiesa 
 
 Konstitūcija palielina arī Savienības justīcijas institūcijas lomu, kuru tā sauc par 

'Eiropas Savienības Tiesu', kas ietver sevī 'Tiesu', ‘Ģenerāltiesu,’ un iespējams, 
`specializētās tiesas`, kuras var izveidot saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem1. Lai gan 
nav būtiskas atšķirības Justīcijas un Ģenerāltiesas (Pirmās instances tiesas) veidošanā 
un organizācijā, tiesnešu un ģenerāladvokātu iecelšanas procedūrā ir iekļauta 
iepriekšējās atlases posms – agrāk tos iecēla dalībvalstis, bet tagad valdību izvirzītos 
kandidātus uzklausīs komiteja, kurai uzdots novērtēt kandidātu atbilstību amatam. 

 
 Nākotnē Padomes un aģentūru akti tiks pakļauti juridiskai kontrolei, lai nodrošinātu to 

spēkā esamību. Noteikumi par to kā fiziskas un juridiskas personas var iesniegt 
sūdzību par regulējošiem aktiem ir vienkāršoti. Nepastāvēs vairs ierobežojumi lietas 
ierosināšanai pret jau pieņemtiem aktiem juridiskās sadarbības krimināllietās un 
policijas sadarbības jomās, izņemot policijas darbību likumības un proporcionalitātes, 
un valstu pasākumu izskatīšanu sabiedriskās kārtības un iekšējās drošības 
nodrošināšanā. Visbeidzot, lai gan pieņemtie akti kopējā ārpolitikā un drošības 
politikā nevar tikt pakļauti tiesas procesiem, Tiesai tomēr ir tiesības izskatīt Eiropas 
lēmumu spēkā esamību, piemērojot ierobežojumus attiecībā pret juridiskām un 
fiziskām personām.  

 
 
 
6.7. Citas iestādes un konsultatīvās organizācijas 
 
1. Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas Centrālo banku (ierindota Savienības institūciju 

līmenī) un Revīzijas tiesu, faktiski ir palikuši negrozīti. Tomēr jāatzīmē, ka nākotnē 
Bankas padomes locekļus iecels Padome ar kvalificētā vairākuma balsojumu, nevis 
vienbalsīgi. 

 
2. Kas attiecas uz Reģionālo lietu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, te 

faktiski nav nekādu izmaiņu. Tomēr Reģionālo lietu komiteja iegūst tiesības iesniegt 
prasību Tiesā, pamatojoties uz to, ka tiesību akts, kas iesniegts apstiprināšanai, pārkāpj 

                                                 
1 Pieņem Parlaments un Padome parastajā likumdošanas kārtībā, vai kā Komisijas ierosinātu pēc saskaņošanas ar 
Tiesu, vai arī pēc Tiesas lūguma pēc saskaņošanas ar Komisiju.  
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subsidiaritātes principu, par kura pieņemšanu Konstitūcija pieprasa apspriešanos.  
 

*  *  * 
 
 Tādējādi var secināt, ka, neskatoties uz dažiem aspektiem, kuru dēļ nav iespējams 

iepriekš spriest, cik efektīvas būs ierosinātās izmaiņas, Konstitūcija izskaidro un 
palielina iestāžu kapacitāti, tajā pašā laikā saglabājot ‘Kopienas metodi’ un 
institucionālo līdzsvaru, kam jānodrošina Savienība ar spēju reaģēt uz jaunām 
situācijām, kas varētu rasties no paplašināšanās, kā arī spēju aizstāvēt savas intereses 
starptautiskajā jomā.  

 
7. Akti un procedūras – sakārtotāka, precīzāka un saprotamāka sistēma 
 
7.1. Konstitūcija veicina progresu attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procedūru un to 

ieviešanas instrumentu vienkāršošanu un racionalizāciju. Sasniegumi, kas attiecas uz 
procedūru efektivitāti, to demokrātisko leģimitāti un pārskatāmību, ir acīmredzami. 
Pat izmaiņas terminoloģijā ir svarīgs sasniegums, jo palīdz pilsoņiem skaidrāk saprast 
dzīvi Savienībā. 

 
7.2. Juridisko instrumentu topoloģija ir vienkāršāka un skaidrāka. Tiek paredzēti seši 

juridisko instrumentu veidi: likumi, pamatlikumi, regulas, lēmumi, ieteikumi un 
atzinumi. Šie termini ir vienkārši un skaidri, un apzīmējums ‘Eiropas’, kas pievienots 
katrai no šīm kategorijām, būs skaidri saprotams sabiedrībai, jo tie atbilst tai 
terminoloģijai, kas tiek izmantota dalībvalstu lielākajā daļā (likums ir noteikumu 
apkopojums, kurus izdod parlaments; regulas ir likumu apkopojums, kurus pieņem 
izpildītāji), tādējādi novēršot līdzšinējās terminoloģijas neprecizitāti. 

 
7.3. Konstitūcija arī nosaka skaidrus hierarhijas instrumentus. Juridisko aktu nozīmība 

salīdzinājumā ar izpildaktiem ir nepārprotami novērtēta augstāk. Komisija ir 
nepārprotami atzīta kā Eiropas izpildorgāns, kura pienākums ir īstenot dzīvē juridiskos 
aktus, kamēr Padome tikai izņēmuma gadījumos veic izpildorgāna pienākumus, kad to 
patiešām pieprasa Konstitūcija vai kad to nosaka tiesību akti, sniedzot tam 
attaisnojošus iemeslus. 

 
7.4. Deleģēto noteikumu kategoriju izveidošana, kas ietver sevī likumdošanas orgāna 

(Eiropas Parlamenta un Padomes) pilnvaru deleģēšanu Komisijai, nodrošinās 
Savienības darba efektivitāti, jo likumdošanas iestādēm nebūs jānodarbojas ar 
tehniskām detaļām, ar kurām daudz ātrāk un labāk tiks galā izpildorgāni; pilnvaru 
deleģēšana ir saistīta ar likumdošanas orgānu nepieciešamās garantijas kontroli (ar 
‘atgriezeniskās saites’ procedūru’) un pilnīgas Eiropas Parlamenta un Padomes 
līdztiesības nodrošināšanu1. 

 
                                                 
1 Katrs no šiem likumdošanas orgāniem var jebkurā laikā atsaukt deleģēto lēmumu, pie tam Komisijas ierosinātie 
deleģētie noteikumi var stāties spēkā tikai tad, ja neviena no šīm divām iestādēm neiebilst laika posmā, kas 
noteikts ar likumu vai likuma ietvaros, kas atļauj deleģēt pilvaras šo noteikumu izstrādāšanai. 
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7.5. Jaunās likumdošanas procedūras – Konstitūcija nepārprotami uzsver parastās 
likumdošanas kārtību (kas atbilst pašreizējai koplemšanas procedūrai); tā ir ideāla 
likumdošanas procedūra, un šajā sakarā citi procedūru veidi tiek uztverti kā izņēmumi, 
kuriem jābūt ietvertiem Konstitūcijā. Parastās likumdošanas kārtības galvenās īpašības 
ir šādas: iniciatīvas tiesības pieder Komisijai (izņemot dažos brīvības, drošības un 
taisnīguma jautājumos, kuros Komisijai jādalās iniciatīvā ar vienu ceturtdaļu 
dalībvalstu), pastāv Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmumi (nedaudzie 
nenozīmīgie grozījumi iepriekšējā koplēmuma procedūrā ir domāti, lai uzsvērtu 
pilnīgu abu iestāžu līdztiesību), un Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu. 

 
7.6. Parastās likumdošanas kārtības kompetence ir tikusi būtiski paplašināta – aptuveni 

piecdesmit jaunu juridisko pamatu (kopā ar iepriekšējiem 87), daži no kuriem ir 
ārkārtīgi svarīgi, piemēram, tie, kas skar brīvību, drošību un taisnīgumu, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, pētniecības darbus Eiropā un likuma 
piemērošanas pilnvaras (ko līdz šim noteica pamatlēmums par komitejas procedūru) 
vai pašreizējā Finanšu regula (sk. 2. pielikumu). Visās šajās jomās Padomei nav 
tiesības lemt vienai pašai, tikai kopā ar Parlamentu. 

 
7.7. Diemžēl vēl joprojām daudzos gadījumos tiek piemērotas īpašas likumdošanas 

procedūras, kurās viena iestāde pieņem aktu, piedaloties citai iestādei, un šī sadarbība 
var izpausties kā piekrišana vai tikai apspriešanās. Dažreiz ir grūti saskatīt, kādēļ ir 
izvēlēts šis procedūras veids, ja nu vienīgi piekāpjoties pārrunās Starpvaldību 
konferences laikā. Eiropas Parlaments var ieviest likumu ar Padomes1 piekrišanu trijos 
gadījumos, bet 28 gadījumos tiek piemērots Padomes tiesību akts2. Likums, kas 
attiecas uz gada budžetu, tiek piemērots ar speciālu koplēmuma pieņemšanas 
procedūru, kurā piedalās gan Eiropas Parlaments, gan Padome (sk. 8. punktu). 

 
7.8. Neskatoties uz šiem izņēmumiem, Konstitūcija neapšaubāmi ir progresīva, un šīs 

progresivitātes iemesls ir Eiropas likumdošanas efektivitāte un demokrātiskā 
leģitimitāte. Līdzīgs progress vērojams arī Savienības starptautisko nolīgumu jomā, 
pateicoties Padomes vēlēšanu procedūrai ar kvalificēto balsu vairākumu un prasībai 
iegūt Eiropas Parlamenta piekrišanu (piemēram, nolīgumiem, kas regulē kopējo 
tirdzniecības politiku). 

 
 
8. Savienības finanses 
 

                                                 
1 Likums, kas nosaka Eiropas Parlamenta locekļu statutārās tiesības, likums, kas nosaka Eiropas ombuda statusu 
un likums, kas nosaka izmeklēšanas tiesību procedūru (kurai arī ir nepieciešama Padomes piekrišana) - sk. 
III pielikumu. 
2 22 no šiem gadījumiem Padome pieņem lēmumu vienbalsīgi (piecos gadījumos ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu, 17 gadījumos pietiek ar apspriešanos); sešos gadījumos tā pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu (vienā gadījumā ar Eiropas Parlamenta piekrišanu, piecos gadījumos pietiek ar apspriešanos) - skat. 
III pielikumu. 
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8.1. Viens no jautājumiem, kurš izraisījis visvairāk debašu gan Konventā, gan Starpvaldību 
konferencē, bija Savienības finanšu sistēmas reforma, it īpaši budžeta sagatavošanas 
procedūra. Bija nepieciešams piešķirt likumīgu statusu sistēmai, kas nākotnē radītu 
iespēju nodrošināt pietiekamu, pārskatāmu un demokrātisku Savienības finansēšanu, 
kur Eiropas Parlaments varētu nostiprināt savus pozīcijas kā budžeta vadības orgāns, 
turklāt tam būtu noteicošā loma ES budžeta pieņemšanā, ieskaitot tādu izdevumu, kas 
līdz šim bija klasificēti kā ‘obligāti’, piemēram, kopējās lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politikas izdevumus apstiprināšanā. Kaut gan rezultāts bija visnotaļ 
pozitīvs, tomēr Starpvaldību konferencē bija jūtama viedokļu dažādība, netika visā 
pilnībā atbalstīti Konventa piedāvājumi. 

 
8.2. Konvents bija piedāvājis vienkāršu un līdzsvarotu trīspakāpju modeli: 
 
 -  Padome turpinātu vienbalsīgi pieņemt lēmumus par galvenajiem mērķiem un pašu 

resursu griestiem1 (tos pēc tam būtu jāapstiprina dalībvalstīm atbilstoši to 
konstitūcijām); 

 
 -  Eiropas Parlaments un Padome kopīgi pieņemtu finanšu plānu, kurš tiktu 

konstitucionalizēts ar nosaukumu 'daudzgadējais finanšu plāns' (Padome ar 
kvalificētā balsu vairākuma procedūru pieņemtu lēmumu saistībā ar pirmo finanšu 
plānu pēc Konstitūcijas stāšanās spēkā); 

 
 -  abas iestādes kopīgi plānotu gada budžetu – pēc pirmā lasījuma katrā iestādē, kā 

rezultātā tiktu izveidota viedokļu saskaņošanas komiteja, Parlamentam būtu 
pēdējais vārds nesaskaņu gadījumā, ar nosacījumu, ka budžets tiek atbalstīts ar 
pārliecinošu pārsvaru; citādi priekšroka vienmēr būtu dodama Padomes nostājai. 

 
8.3. Tas nozīmē, ka dalībvalstis turpinātu noteikt Savienības ienākumu apjomu un veidu, 

un ka abiem budžeta pārvaldes orgāniem būtu jāvienojas par izdevumu plānošanu, un 
ja rodas domstarpības par ikgadējo budžetu, Eiropas Parlamentam būtu noteicošais 
vārds attiecībā uz kopējiem izdevumiem (likvidējot atšķirību starp obligātajiem un 
neobligātajiem izdevumiem), taču finanšu plānā noteiktajās robežās. Praksē tas 
nozīmētu, ka abām iestādēm būtu jārod kompromisa variants. 

 
8.4. Daudzas dalībvalstīs bija neapmierinātas ar šo līdzsvaroto sistēmu, un Starpvaldību 

konferences laikā tika iesniegti piedāvājumi, kuri dažos gadījumos pat izpaudās kā 
nopietna Eiropas Parlamenta pozīcijas kritika un pastāvēja risks, ka tiks iznīcināta 
ideja par finansiālo demokrātiju Savienībā. Īpaši pateicoties Eiropas Parlamenta 
pārstāvju, kā arī Itālijas un Īrijas prezidentūru centieniem, izdevās atrast kompromisu, 
kurš, neraugoties ne uz ko, sargā Parlamenta tiesības šajā jomā: 

 
 -  tika pieņemti Konventa piedāvājumi attiecībā uz pašu resursiem; 

                                                 
1 Konstitūcijā paredzēts Padomes tiesību akts, par kuru Parlaments var tikai paust viedokli. Konvents, no otras 
puses, piedāvāja ieviest pašfinansēšanas sistēmu, ar kvalificēta vairākuma balsošanas procedūru pieņemot 
Padomes tiesību aktu, kuru apstiprinātu Parlaments. 
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 -  finanšu plāns vienmēr jāapstiprina abām iestādēm, un Padome pieņems lēmumus 

vienbalsīgi līdz tam brīdim, kad Eiropadome ar vienbalsīgu lēmumu atļaus 
Padomei pieņemt lēmumus ar kvalificēta vairākuma balsošanu; 

 
 -  arī gada budžets jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei kopīgi, bet 

nevienprātības gadījumā procedūrai jāsākas no jauna, Komisijai iesniedzot jaunu 
budžeta projektu. 

 
8.5. Šis risinājums saglabā Eiropas Parlamenta ar budžetu saistīto pilnvaru būtiskākos 

aspektus – Parlamentam ir noteicošā balss attiecībā uz pašu budžetu, ņemot vērā, ka 
tiek likvidēta atšķirība starp obligātajiem un neobligātajiem izdevumiem. Taču, ja tiek 
saglabāta prasība pēc vienbalsīga balsojuma, pieņemot daudzgadējo finanšu plānu, 
rodas nopietni sarežģījumi turpmākām sarunām par šo tēmu un nekādi netiek veicināta 
iestāžu savstarpējā samierināšanās procedūra, kas bija Konventa piedāvājuma 
loģiskais pamats. 

 
 
9. Nozaru politikas virzība 
 
 Konstitūcijas III daļa, kas skar ‘Savienības politiku un funkcionēšanu’ sastāv no 

322 pantiem un ir lielākā tās daļa. Tā gandrīz pilnībā sastāv no noteikumiem, kuri jau 
atrodami Līgumos to pašreizējā formulējumā attiecībā uz nozaru politikas noteikšanu 
un īstenošanu, it īpaši no juridiskajiem pamatiem, kas nosaka Savienības darbību katrā 
nozarē. Var uzskatīt, ka daudzus no šiem noteikumiem varēja vienkāršot vai grozīt, 
pielāgojoties pārmaiņām, kuras notikušas kopš šo noteikumu projektu sagatavošanas. 
Taču ir zināms fakts, ka Eiropadomes Konventam piešķirtais mandāts nedeva tam 
tiesības veikt šajos noteikumos būtiskus grozījumus. 

 
 Tādējādi III daļā veiktās izmaiņas būtībā ir radušās kā iznākums Konstitucionālā 

līguma I daļā veiktajai izvēlei – ‘pīlāru’, Savienības pilnvaru, iestāžu, lēmumu 
pieņemšanas procedūru un tiesiskās kārtības atcelšanas rezultātā. Izņemot brīvību, 
drošību un taisnīgumu (kādreizējais trešais pīlārs) un ārējos sakarus, it īpaši ārpolitiku 
un drošības politiku, kur izmaiņas ir sevišķi asi jūtamas, izmaiņas pārējo nozaru 
politikā galvenokārt skar pielietojamās procedūras un juridisko pamatu klasifikāciju 
normatīvajos un nenormatīvajos aktos. Ņemot vērā iepriekš apskatīto izmaiņu pozitīvo 
raksturu, tā jau pati par sevi ir garantija lielākai Savienības darba efektivitātei, 
demokrātiskai likumībai un pārskatāmībai. Starp citu, jāatzīmē, ka ir pievienota ievada 
nodaļa, kurā minētas tiešas vai netiešas visaptverošas klauzulas, kas attiecas uz visām 
politikas jomām. Mēs izskatīsim šo izmaiņu galvenos aspektus, lai noteiktu, vai 
Savienība šo izmaiņu ietekmē sāks darboties efektīvāk un demokrātiskāk minētajās 
nozarēs. 

 
9.1. Brīvība, drošība un taisnīgums 
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1. Vislielākās izmaiņas atrodamas tieši tajos iekšpolitikas noteikumos, kas skar brīvību, 
drošību un taisnīgumu, it sevišķi saistībā ar pīlāru struktūras pārtraukšanu un tiesu 
sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (līdz šim tie atradās zem trešā pīlāra), 
kur tiek piemērota Kopienas metode, izvēršot parasto likumdošanas kārtību un 
kvalificētā vairākuma balsošanu1. Īpašos gadījumos tomēr ir spēkā cita institucionāla 
kārtība – likumdošanas un operatīvās darbības plānošanas stratēģiskās vadlīnijas ir 
noteikusi Eiropadome (ar konsensu), kuras lēmumos Parlaments nekādā veidā 
neiejaucas; likumdošanas iniciatīvas attiecībā uz tiesu sadarbību krimināllietās un 
policiju sadarbību ir Eiropas Komisijas un vienas ceturtdaļas dalībvalstu ziņā (un nevis 
kā parasti vienas dalībvalsts ziņā); un dalībvalstu parlamentiem tiek piešķirta lielāka 
loma, it īpaši pārraugot, vai tiek ievērots subsidiaritātes princips (viena ceturtdaļa un 
nevis viena trešdaļa dalībvalstu parlamentu pieprasīja, lai tiktu ieviesta savlaicīgas 
brīdināšanas procedūra). 

 
2. Politikas mērķi šajos jautājumos ir noskaidroti un precīzi definēti. Savienībai šajos 

jautājumos ir nepārprotami jāievēro cilvēku pamattiesības. Tās galvenais mērķis ir 
taisnīgums pret visiem. Savstarpēja dažādu sistēmu atzīšana un to likumu tuvināšana 
tiek uzskatītas par diviem paralēliem politikas īstenošanas veidiem.  

 
 Robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politika tiek atzīta par Savienības kopējo 

politiku, un tajā tiek ievēroti dalībvalstu solidaritātes un kopējās atbildības 
uzņemšanās principi. 

 
 Konstitūcija ir ievērojams solis uz priekšu dalībvalstu tiesas sadarbībā gan civillietās, 

gan krimināllietās, kā arī policijas sadarbībā, galvenokārt piemērojot parasto 
likumdošanas kārtību. 

 
3. Tiesu sadarbība civillietās tiek īstenota visos gadījumos, kam ir pārrobežu nozīme, un 

balstās uz spriedumu un, ārpustiesas gadījumos, lēmumu savstarpēju atzīšanu, 
piemērojot parasto likumdošanas kārtību visos likumu tuvināšanas pasākumos, 
izņemot pasākumus, kas skar ģimenes tiesības, jo tie prasa, lai tiktu ievērots 
vienprātības princips (Padomes tiesību akts; Parlamentam ir tikai konsultatīva loma). 
Tomēr Padome var vienprātīgi nolemt piemērot parasto likumdošanas kārtību arī 
dažiem ģimenes tiesību aspektiem, kam ir pārrobežu nozīme. 

 
4. Galvenais jaunievedums tiesu sadarbībā krimināllietās ir tas, ka parastā likumdošanas 

kārtība (kvalificēts balsu vairākums) tiks piemērota likumu tuvināšanai gan procedūras 
jautājumos (minimāls skaits noteikumu, lai veicinātu spriedumu un tiesu lēmumu 
savstarpējo atzīšanu, utt.), gan materiālajās krimināltiesībās ar minimālu skaitu 
noteikumu attiecībā uz dažu smagu kriminālnoziegumu definīciju gadījumos, kad šiem 
noziegumiem ir pārrobežu nozīme, kas atzīmēta Konstitūcijā, gan sankcijās. 
Konstitūcija pat paredz, ka Padome ir tiesīga vienprātīga lēmuma gadījumā noteikt 
citus kriminālprocedūras aspektus un citas noziegumu sfēras, kurām varētu piemērot 

                                                 
1 Konstitūcija neattiecas uz īpašo situāciju brīvības, drošības un taisnīguma jomā Apvienotajā Karalistē, Īrijā un 
Dānijā, kā norādīts vairākos protokolos attiecībā uz jaunās Konstitūcijas tekstu. 
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parasto likumdošanas kārtību 
 
 Dažām dalībvalstīm bija nopietni iebildumi pret šiem jaunievedumiem, neraugoties uz 

garantijām, ka Eiropas likumdošana šajos jautājumos ņems vērā attiecīgo dalībvalstu 
tiesību sistēmu būtiskos aspektus. Tādēļ, lai panāktu vienošanos, Starpvaldību 
konference paredzēja ārkārtas ‘bremzējošu’ pasākumu mehānismu, kam vajadzēja 
sniegt valstīm, kas nebija vienisprātis šajos jautājumos, visas garantijas, kuras tās 
pieprasīja, neizslēdzot turpmāko progresu šajā jautājumā. Saskaņā ar šo norunu 
jebkura dalībvalsts var griezties pie Eiropadomes, ja tā uzskata, ka kāds likumdošanas 
priekšlikums apdraud tās tiesību sistēmas būtiskos aspektus. Eiropadomei četru 
mēnešu laikā lieta jānosūta atpakaļ Padomei, lai nodrošinātu procesa nepārtrauktību, 
vai arī tai ir jālūdz Komisija vai dalībvalstu grupa, kas iesniedza sākotnējo tekstu, 
ierosināt jaunu likumdošanas priekšlikumu. Ja Eiropadome četru mēnešu laikā 
nepieņem lēmumu vai arī ja jaunā likumdošanas procedūra, kas sākta pēc tās 
pieprasījuma, netiek pabeigta divpadsmit mēnešu laikā, tad automātiski ir jāuzsāk 
pastiprināta sadarbība šajā lietā, ja to atbalsta viena trešdaļa dalībvalstu.  

 
5. Parlaments var arī būt apmierināts ar to, ka Starpvaldību konference pieņēma 

Konventa priekšlikumu par Eiropas Prokuratūras nodibināšanu, kuras pienākums būs 
apkarot pārkāpumus pret Savienības finansiālajām interersēm un celt apsūdzību pret 
vainīgajiem šādos pārkāpumos, kaut arī tā sastapās ar lieliem iebildumiem no vairāku 
delegāciju puses. Tomēr Konstitūcija nosaka, ka Eiropas likumam par Prokuratūras 
nodibināšanu jātiek pieņemtam vienbalsīgi, ja reiz Parlaments ir devis savu piekrišanu. 
Pārejas klauzula ('passerelle') paredz Prokuratūras pienākumu turpmāku 
paplašināšanu, ietverot tajā iespēju apkarot smagus noziegumus ar pārrobežu nozīmi, 
ja Padome pēc tam, kad Parlaments ir devis savu piekrišanu, vienbalsīgi pieņem šo 
lēmumu.  

 
6. Un beidzot, parastā likumdošanas kārtība ir ieviesta arī dalībvalstu policijas sadarbībā, 

kaut arī vienprātības princips paliek spēkā operatīvajā sadarbībā un gadījumos, kad 
kompetentas vienas dalībvalsts instances iejaucas citas dalībvalsts instanču darbā tās 
teritorijā. 

 
9.2 Citi iekšpolitikas jautājumi 
 
1. Bez dažu jaunu tiesisko principu vai skaidrāk formulētu kompetenču ieviešanas I daļā, 

konstitucionālie grozījumi citu sektoru politikā ir skaidrojami ar koplēmuma (t.i., 
kvalificētā balsu vairākuma) ieviešanu parastajā likumdošanas kārtībā un ar tiesību 
aktu un tādu aktu, kas pēc pašreizējās definīcijas nav tiesību akti, atdalīšanas. 

 
2. Dažas no pārsteidzošākajām izmaiņām ir vērojamas lauksaimniecības un 

zivsaimniecības politikā, kur parastā likumdošanas kārtība tiek pielietota, lai pieņemtu 
jaunus tiesību aktus, kuri piedāvā likumus kopējo lauksaimniecības tirgu izveidošanai 
un citus noteikumus, kas nepieciešami kopējai lauksaimniecības un zivsaimniecības 
politikai (pie pašreizējās kārtības Parlaments ir konsultatīva iestāde). Tas nozīmē, ka 
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kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas vadlīniju veidošana drīz nonāks 
arī Parlamenta jurisdikcijā un netiks atstāta tikai lauksaimniecības ministru rokās. 
Tomēr cenu noteikšana, aplikšana ar nodokli, kvantitatīvie ierobežojumi un zvejas 
tiesību piešķiršana jānosaka ar tādu aktu palīdzību, kas nepieder pie tiesību aktiem (ar 
Eiropas regulām un lēmumiem) un kurus pieņem Padome. 

 
3. Jauna joma, kosmosa politika, ir pievienota pētniecības un tehnoloģiju izstrādes 

politikai. Ar Eiropas likumu, kas jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tiks ieviesta 
pētniecības pamatprogramma.  Parastajā likumdošanas kārtībā tiks pieņemti likumi 
Eiropas pētniecības zonas izveidošanai, kuras robežās pētniekiem, zinātnes 
atzinumiem un tehnoloģijām būs pilnīga pārvietošanās brīvība. Eiropas kosmosa 
programmu varētu izveidot ar likuma vai pamatlikuma palīdzību. Jāatzīmē, ka 
Parlamenta likumdošanas tiesības šajā jomā tika nopietni apšaubītas dažos 
priekšlikumos, kas tika izteikti Starpvaldību konferences laikā.  

 
4. Mērķi, kas tika nosprausti šajā jaunajā enerģētikas nozarē, ietver enerģijas tirgus 

darbību un enerģijas piegādes drošību, kā arī enerģijas lietderīgas izmantošanas 
veicināšanu un atjaunojamu enerģijas formu izmantošanu. Starpvaldību konference 
ierobežoja Savienības tiesību aktus, nosakot, ka tā nedrīkst iegrožot nedz dalībvalstu 
tiesības izlemt, kā izmantot savus enerģijas resursus, nedz arī to tiesības izvēlēties 
starp dažādiem enerģijas avotiem, nedz arī tiesības noteikt savu enerģijas piegādes 
struktūru. Turklāt, kaut arī parastā likumdošanas kārtība un lēmumu pieņemšana ar 
kvalificēto balsu vairākumu šajā nozarē ir likums, Starpvaldību konference noteica, ka 
jāizmanto jebkuri līdzekļi, galvenokārt finanšu, kas nosakāmi ar Padomes likumu un 
jāpieņem vienbalsīgi pēc apspriešanās ar Parlamentu.  

 
5. Veselības aizsardzības jomā Starpvaldību konference gāja nedaudz tālāk par 

Konventu, minot profilaksi un cīņu ar nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un 
epidēmijām to veselības aizsardzības pasākumu starpā, pie kā jāķeras Savienībai. Līdz  
ar citiem pasākumiem Savienībai jāievieš augsti kvalitātes un drošības standarti 
medikamentiem un veselības aizsardzības pasākumiem attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu un alkohola pārmērīgu lietošanu. Jāuzsver, ka Konstitūcija paredz, ka 
Savienībai jārespektē dalībvalstu pienākums noteikt pašām savu veselības aizsardzības 
politiku, ieskaitot veselības aizsardzības pārvaldi, medicīnisko aprūpi un veselības 
aizsardzībai paredzēto līdzekļu sadali.  

 
6. Ir jāizsaka nožēla par to, ka saskaņotais Konstitūcijas teksts nesatur nozīmīgākus 

grozījumus sociālās politikas jomā, it īpaši attiecībā uz biežāku lēmumu pieņemšanu 
ar kvalitatīvo balsu vairākumu (pašreiz šajā jautājumā nav redzamas nekādas 
izmaiņas). Tomēr nebūtu pareizi teikt, ka Konstitūcija sper soli atpakaļ. Gluži otrādi, 
vairākās jomās vērojams progress, un, proti: 

 
 - Konstitūcijas sākuma panti min “pilnu nodarbinātību” un “sociālo progresu” kā 

Savienības mērķus; 
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 - trešās daļas ievadā redzam “sociālu pantu”, kas nosaka, ka savas politikas 
definēšanā un īstenošanā Savienībai jārūpējas par “augstu nodarbinātības līmeni, 
pietiekamu sociālo aizsardzību, jācīnās pret sociālo izstumtību un jānodrošina tās 
pilsoņiem laba izglītība, profesionālā apmācība un veselība”; 

 
 - tiesiskās bāzes izveidošana, kas gādās par to, lai pakalpojumi ekonomikas jomā, 

kuri domāti visiem, tiktu atzīti un garantēti; 
 
 - pirmajā daļā ir atzīta “sociālo partneru” loma, it īpaši trīspusējās galotņu tikšanās 

sociālai izaugsmei un nodarbinātībai, kam jāveicina sociālais dialogs. 
 
 Turklāt nedrīkst aizmirst, ka Pamattiesību hartas iekļaušana Konstitūcijā nozīmē, ka 

sociālās tiesības, kas iekļautas hartā, Kopienas tiesībās tiks pilnībā atzītas. 
 
7. Beidzot jāsaka, ka parastā likumdošanas kārtība tiks piemērota arī sociālās 

aizsardzības pasākumiem, kas attiecas uz nodarbinātu un pašnodarbinātu strādnieku- 
imigrantu tiesībām uz pabalstiem. Šis likums darbosies kopā ar īpašu ‘bremzēšanas’ 
mehānismu, ja dalībvalstis uzskatīs, ka šādi pasākumi apdraud to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pamatus, ieskaitot tās iespējas, izmaksas vai finanšu 
struktūru, vai arī apdraud “sistēmas finansiālo līdzsvaru”. Tad dalībvalsts var pieprasīt, 
lai lietu nodod Eiropadomes izskatīšanai (tādējādi automātiski apturot likumdošanas 
procedūru). Eiropadomei četru mēnešu laikā lieta ir jāatdod atpakaļ Padomei, lai tā 
varētu turpināt procedūru, vai arī jāierosina, lai Padome iesniedz jaunu priekšlikumu. 
(Konstitūcijā tomēr nekas nav teikts par to, kas notiks, ja Padome uz to nereaģēs).  

 
8. Konstitūcijā nav izdarīti nekādi grozījumi attiecībā uz nodokļu politiku, kur valda 

vienprātības princips. Starpvaldību konferencei neizdevās vienoties pat par tiem 
samērā retajiem gadījumiem, kuriem Konvents ierosināja piemērot parasto 
likumdošanas kārtību (t.i. kvalificētu balsu vairākumu) kopā ar administratīvās 
sadarbības pasākumiem, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu samaksas un citiem 
pārkāpumiem nodokļu jomā (saskaņā ar vienbalsīgu lēmumu, ka ierosinātie pasākumi 
attiecas uz  šiem jautājumiem). 

 
9. Cits jautājumu loks, par ko daudz diskutēja, bet kurā grozījumi ir samērā nenozīmīgi, 

skar ekonomikas vadību. Tomēr ekonomikas un nodarbinātības politikas koordinācija 
ir Savienības pārziņā (kaut arī Starpvaldību konference laboja Konvencijas tekstu, 
uzsverot, ka dalībvalstis koordinē savu politiku saskaņā ar vienošanos Savienības 
ietvaros) un ka noteikumi, kas ir spēkā katrā dalībvalstī, kuras valūta ir eiro, ir 
konkretizēti. Piemēram, pirms Padomes lēmuma par eiro ieviešanu jaunajās 
dalībvalstīs (ko ierosina Komisija) tām ar kvalificētu balsu vairākumu jāiegūst to 
dalībvalstu ieteikums, kuru valūta jau ir eiro.  

 
 Turklāt Eirogrupas operatīvās procedūras ir izklāstītas protokolā, kas pievienots 

Konstitūcijai. Starpvaldību konference pieņēma arī deklarāciju par Stabilitātes un 
attīstības paktu. Dažas delegācijas paktu apsprieda karstās debatēs, kas noveda pie 
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grozījumiem Konvencijas tekstā, kas, starp citu, samazināja Komisijai paredzēto lomu  
pārmērīga deficīta procedūrā (kopā ar Padomes ieteikumiem attiecīgajām dalībvalstīm 
tā tika pieņemta kā Komisijas ieteikums parastajā kārtībā un nevis kā priekšlikums, ko 
ierosināja Konvents). 

 
9.3. Kopējā ārpolitika un drošības politika 
 
1. Būtiski grozījumi ir ieviesti ārējo attiecību jomā., lai gan tie vairāk skar institucionālos 

pasākumus un nevis lēmumu pieņemšanas procedūras. Līdz ar ārlietu ministra posteņa 
izveidi (sk.6.5. punktu iepriekš), persona, kas to ieņems, iestāžu valodā runājot, “sēdēs 
uz diviem krēsliem”, jo būs atbildīga par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un 
koordinēs visus ES ārējo attiecību aspektus. Konstitūcijā visi ES ārlietu jautājumi ir 
izdalīti atsevišķā sadaļā. 

 
 Vienprātība arī turpmāk būs galvenais noteikums kopējā ārlietu un drošības politikā, 

kurā arvien lielāka nozīme būs starpvaldību procedūrām un kurā Eiropadomei ir 
noteicošā loma. Kvalificēts balsu vairākums būs nepieciešams, tikai ieviešot 
Eiropadomes vai Padomes lēmumus (vai arī priekšlikumus, kurus iesniedzis Ministrs 
pēc Eiropadomes  lūguma). Tomēr ir paredzēti likumu ‘bremzējoši’ ārkārtas pasākumi 
gadījumiem, kad kāda dalībvalsts iebilst pret kāda lēmuma pieņemšanu, ja tas skar 
svarīgus valsts politikas jautājumus. Nedz Konventā izteiktie priekšlikumi (par 
kvalificētu balsu vairākumu priekšlikumiem, kurus iesniedz Ministrs un atbalsta 
Komisija), nedz arī prezidējošās Itālijas delegātu priekšlikumi (kvalificēts balsu 
vairākums visiem ministra priekšlikumiem) netika pieņemti vairāku dalībvalstu 
iebildumu dēļ. Parlamentam tika piešķirtas tiesības būt informētam, un dažos 
gadījumos – konsultēšanas tiesības. Eiropas Tiesas jurisdikcija kopējā ārpolitikā un 
drošības politikā ir ierobežota. Tomēr Konstitūcija piešķir Tiesai jurisdikciju izskatīt 
tādu Eiropas valstu lēmumu likumību, kas noved pie personu ierobežojošiem 
rezultātiem. 

 
2. Vislielāko progresu Konstitūcija paredz īpašajā kopējās drošības politikas jomā, kurā 

Starpvaldību konference ieviesa būtiskus grozījumus, daudz tālākejošus nekā tie, ko 
ierosināja Konvents.  

 
 Tā rezultātā kopējā aizsardzība vai vismaz kopējās aizsardzības politikas formulējums, 

kuras principus apstiprināja Māstrihtas Līgums1, ir kļuvis par reālu perspektīvu. 
Kopējā aizsardzības politika sniedz Savienībai operēšanas iespējas, kas balstās uz 
civiliem un militāriem resursiem. Galvenie grozījumi šajā sakarā ir:  

 
 - Pētersbergas2 uzdevumu pārskatīšana; 

                                                 
1 Vienprātīgi darbojoties, Eiropadome ar laiku pieņems lēmumu izveidot kopēju aizsardzības sistēmu, lēmumu, 
kas dalībvalstīm būs jāapstiprina saskaņā ar to konstitūciju.  
2 Pievienot atbruņošanās operācijas, militāro padomdevēju pakalpojumus, pēckonflikta stabilizāciju un cīņu pret 
terorismu arī trešo valstu teritorijās, pie pašreizējiem humānās palīdzības un glābšanas uzdevumiem, konfliktu 
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 - Eiropas Bruņošanās, pētniecības un militārā potenciāla aģentūra1; 
 
 - iespēja ar Padomes kvalificēta balsu vairākuma lēmumu izveidot pastāvīgu, 

struktūras ziņā noformētu sadarbību aizsardzības jomā starp dalībvalstīm, kam ir 
militārais spēks un politiskā griba to darīt (noteikumi šādas sadarbības izveidošanai 
ir izklāstīti protokolā, kas pievienots Konstitūcijai); 

 
 - savstarpējs atbalsta un palīdzības pienākums dalībvalstu vidū, kas saskaņā ar 

Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtiem un NATO saistībām paredz, ka 
dalībvalstīm, kas ir to locekles, ar visiem to rīcībā esošiem spēkiem un līdzekļiem 
jāpalīdz dalībvalstij, kas ir kritusi par upuri bruņotai agresijai tās teritorijā. 
Konstitūcija paredz, ka šis pienākums nenodarīs kaitējumu konkrētu valstu drošības 
un aizsardzības politikai. Šādas garantijas ir svarīgas dalībvalstīm, kas līdz šim ir 
piekopušas neitralitātes politiku; 

 
 - lai aizstāvētu Savienības ideālus, Padome uzticēs dažādus uzdevumus dalībvalstu 

grupām;  
 
 - sākumfonda nodibināšana, ko veidos dalībvalstu ieguldījums, lai segtu militārāriem 

mērķiem domātus izdevumus, kas nav paredzēti Savienības budžetā.  
 
 - procedūru izveidošana ātrai asignējuma ieguvei no Savienības budžeta. 
 
3. Konstitūcija satur arī pantu par solidaritāti, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāsniedz 

palīdzība jebkurai dalībvalstij, kas ir kritusi par upuri teroristu uzbrukumam vai dabas 
katastrofai, ja tā to lūdz. Lēmumu par pasākumiem šī panta ieviešanai pieņems 
Padome pēc kopēja Komisijas un Ministra priekšlikuma. Padome vienprātīgi izlems, 
vai šim lēmumam ir kāda saistība ar aizsardzību. Parlaments tiks par to informēts.  

 
4. Šie uzlabojumi ir nozīmīgi un nevājina konkrēto dalībvalstu drošības un aizsardzības 

politikas īpašo raksturu, nedz arī pie NATO piederošo valstu saistības. Turklāt ir maz 
ticams, ka tie pārveidos Savienību par agresīvu militāru bloku, no kā baidās daži 
cilvēki. Daži cilvēki vēlas vēl lielākus grozījumus, it īpaši likumā par balsošanu ar 
kvalificēto balsu vairākumu. Ņemot vērā to, ka tas ir izteikti starpvaldību politikas 
jautājums, kā arī politisko klimatu laikā, kad notika Starpvaldību konference, tās 
rezultātus var uzskatīt par samērā pozitīviem. 

 
9.4. Citi ārējo attiecību jautājumi 
 
1. Pozitīvi grozījumi ir izdarīti kopējā tirdzniecības politikā. Tās darbības loks ir 
                                                                                                                                                         
novēršanas un miera uzturēšanas uzdevumiem, kaujas vienību uzdevumiem krīžu situācijās, tostarp miera 
iedibināšanu. 
1 Tās galvenais uzdevums ir veicināt dalībvalstu militārā spēka racionālu izmantošanu, koordinēt pētniecību 
aizsardzības tehnoloģiju jomā un rūpēties par efektīvāku līdzekļu izmantošanu militārām vajadzībām. 
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paplašinājies, ietverot tirdzniecību ar pakalpojumiem un intelektuālo īpašumu. 
Parlamenta loma ir palielinājusies – parastā likumdošanas kārtība tiks piemērota 
kopējas tirdzniecības politikas izveidošanai, un Parlaments saņems regulārus 
ziņojumus par sarunām, kurās tiks apspriesti starptautiski nolīgumi, ko nevar noslēgt 
bez tā piekrišanas. Konvents apstiprināja arī tā saucamo “kultūras izņēmuma”1 
priekšlikumu. 

 
2. Beidzot attiecībā uz humāno palīdzību Parlaments atzinīgi izteicās par tās tiesiskā 

pamata noteikšanu parastajā likumdošanas kārtībā, kas ļauj izveidot brīvprātīgu 
humānās palīdzības korpusu.  

 
 
10. Ievērojama elastības pakāpe 
 
10.1. Vēl viens svarīgs jautājums ir, vai jaunās Konstitūcijas struktūra ir pietiekami elastīga, 

lai ļautu Savienībai piemēroties mainīgiem apstākļiem un pārmaiņām, ar kurām tā var 
sastapties nākotnē. 

 
 Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, mums jāpievēršas diviem jautājumiem – pirmkārt, 

Konstitūcijas pārstrādāšanai un, otrkārt, jautājumam, vai sistēma spēj attīstīties 
Konstitūcijas ietvaros, to nepārstrādājot. 

 
1. Jaunais līgums piedāvā vairākus nepārprotamus uzlabojumus parstrādāšanas 

procedūrā, pirmkārt, tādas pašas tiesības Parlamentam ierosināt Konstitūcijas 
pārstrādāšanu, kādas ir dalībvalstīm un Komisijai. Tas piešķir Konventam 
institucionālas tiesības kā iestādei, kas atbild par grozījumu sagatavošanu, atzīstot tās 
izšķirošo lomu Konstitūcijas izstrādāšanā un apzinoties starpvaldību metodes 
ierobežotās iespējas. Parlaments, kas pirmais ierosināja izmantot Konventa 
sasaukšanas metodi, saskata tā priekšrocības, jo tas palīdz padarīt pārstrādāšanas 
procesu vēl pārskatāmāku un demokrātiskāku, un līdz ar to daudz efektīvāku.  

 
 Sevišķi pozitīvs risinājums ir tas, ka Parlamentam ir jādod sava piekrišana, ja Padome 

nolemj nesasaukt Konventu, aizbildinoties ar to, ka grozījumi nav nozīmīgi. 
 
2. Diemžēl, Starpvaldību konference neattaisnoja Parlamenta cerības attiecībā uz 

pārstrādāšanas procedūras vienkāršošanu. Konstitūcijas tekstā ir minēta vienkāršota 
procedūra sadaļas par Savienības iekšpolitiku pārskatīšanai (ar noteikumu, ka šāda 
pārskatīšana nepalielina Savienībai piešķirtās pilnvaras), bet šī procedūra tikai ļauj 

                                                 
1Konstitūcijā ir noteikts, ka Padomei jāpieņem vienprātīgs lēmums, vedot sarunas un noslēdzot nolīgumus 
kultūras un audiovizuālo pakalpojumu tirdzniecībā, ja pastāv risks nodarīt kaitējumu Savienības kultūras un 
valodu daudzveidībai. Starpvaldību konference attiecināja šo izņēmumu uz pakalpojumiem sociālajā, izglītības 
un veselības aizsardzības jomā, ja pastāv risks nopietni kaitēt šo pakalpojumu sniedzējiem dalībvalstīs un 
mazināt dalībvalstu atbildību par to sniegšanu. Padomei jādarbojas vienprātīgi arī gadījumos, kad nolīgumos par 
pakalpojumu tirdzniecību vispār un intelektuālā īpašuma pirkšanu un pārdošanu it īpaši ir iekļauti iekšzemes 
noteikumi, kuru pieņemšana prasa vienbalsīgu lēmumu. 
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Eiropadomei apiet Konventa sasaukšanas metodi (neprasot Parlamenta atļauju); turklāt 
vienprātības princips un prasība pēc ratifikācijas no dalībvalstu puses paliek spēkā. 

 
3. Konstitūcijas pārstrādāšana arī turpmāk prasīs vienprātības principa piemērošanu un 

visos gadījumos ratifikāciju dalībvalstīs. Dažādi priekšlikumi, kurus atbalstīja 
Parlaments un dalībvalstu parlamenti, būtu varējuši padarīt šo prasību nedaudz 
elastīgaku attiecībā uz noteikumu pārskatīšanu III daļā (kas ir ļoti detalizēti un daudzi 
no kuriem ir apšaubāmas konstitucionālas vērtības), kaut tie atbalsta pamatprincipu, ka 
turpmāko Savienības pilnvaru palielināšanu dalībvalstīm ir jāapstiprina ar vienbalsīgu 
lēmumu.  

 
4. Un otrādi, Parlamentam vajadzētu priecāties par pārejas klauzulu ('passerelles') 

saglabāšanu, kurus ierosināja Konvents, sākot ar vienbalsīgu lēmumu pieņemšanu līdz 
kvalificētam balsu vairākumam Padomē, vai no īpašas likumdošanas kārtības līdz 
parastai likumdošanas kārtībai. Fakts, ka šo lēmumu Eiropas Padomē var pieņemt tikai 
vienbalsīgi un ar Parlamenta piekrišanu, un tikai tad, ja nevienas dalībvalsts 
parlaments sešu mēnešu laikā neizsaka nevienu iebildumu, sniedz pienācīgas 
garantijas, ka ikvienas dalībvalsts tiesības tiks ievērotas un šis lēmums būs 
pārskatāms, demokrātisks un likumīgs. 

 
5. Vēl viens jaunās Konstitūcijas pozitīvs aspekts ir uzlabojumi, kas prasa lielāku 

sadarbību, aspekts, kura nozīme sakarā ar būtisku dalībvalstu skaita palielināšanos 
nākotnē vēl varētu pieaugt. Uzlabojot apstākļus, kas nodrošina Savienības vienotību 
un saliedētību, Konstitūcija paplašina sadarbību (kas tagad var aptvert visas jomas, uz 
kurām neattiecas Savienības pilnvaras, kamēr pie pašreizējās kārtības aizsardzības 
politika netiek ietverta) un veicina tās nostiprināšanu. Ciešākai sadarbībai ir jāsaved 
kopā vismaz trešdaļa dalībvalstu politikas, un Padome darbosies ar kvalitatīvu balsu 
vairākumu, izņemot kopējos ārlietu un drošības politikas jautājumos, kuros arī 
turpmāk būs nepieciešama vienprātība. Turklāt prasība pēc Parlamenta piekrišanas 
(izņemot kopējos ārlietu un drošības politikas jautājumos) palielinās lēmuma par 
ciešāku sadarbību demokrātisko likumību. 

 
6. Beidzot, fakts, ka Starpvaldību konferencei izdevās saglabāt pārejas klauzulu 

('passerelle'), ko ierosināja Konvents, pieļaujot pāreju uz lēmumu pieņemšanu ar 
kvalificēto balsu vairākumu vai parastā likumdošanas kārtībā ciešākas sadarbības 
jautājumos ir arī apsveicams. 

 
7. Brīvprātīga izstāšanās no Savienības – pirmo reizi līgumos par Eiropas Kopienu un 

pēc tam par Savienības dibināšanu, kas – izņemot pirmo līgumu, ar ko tika nodibināta 
Eiropas Ogļu un tērauda kopiena - bija nepārprotami noslēgtas uz neierobežotu laiku, 
bet neparedzēja ne individuālu, ne kolektīvu izstāšanās procedūru, Konstitūcija 
piedāvā mehānismu brīvprātīgai izstāšanās procedūrai no Savienības (I-60. pants). 
Protams, ir jāatzīst, ka arī bez īpašiem noteikumiem šāds solis bija pieļaujams, jo to 
noteica starptautisku līgumu likums. Tomēr fakts, ka izstāšanās iespēja ir tagad skaidri 
formulēta Konstitūcijā un sīki aprakstīta tās procedūra, skaidri liecina par to, ka 
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nevienai dalībvalstij nav jāturpina iesaistīties Eiropas projektā, ja tās tauta vairs to 
nevēlas. Kopā ar noteikumiem par ciešākas sadarbības sistēmas izveidošanu tas skaidri 
demonstrē, ka iesaistīšanās Savienībā un tās politikas veicināšana ir brīvprātīga izvēle, 
kas balstās uz patiesu politisku lojalitāti. 

 
 
 
11. Konstitūcijas stāšanās spēkā 
 
11.1. Starpvaldību Konference tika sasaukta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 

48. pantu, kas nosaka - lai kādus konkrēto līgumu grozījumus tā ierosina (ieskaitot to 
atcelšanu, kas paredzēta Konstitūcijas projekta IV-437. pantā), grozījumi nestāsies 
spēkā, līdz tos būs ratificējušas visas dalībvalstis, kā to prasa šo valstu konstitūcijas. 

 
11.2. Tas nozīmē, ka noteikumi, kas minēti Konstitūcijas IV-447. pantā, attieksies tikai uz 

turpmāko ratifikācijas procesu. IV-447. pants nosaka – ja divus gadus pēc tam, kad 
sākts ratifikācijas process, kam jāapstiprina grozījumi Konstitūcijas izveidošanas 
līgumā, piektā daļa dalībvalstu nav pabeigušas šo procedūru vai arī ir sastapušās ar 
grūtībām ratifikācijas procesā (kas neizslēdz iespēju, ka Konstitūcijas tekstu noraida 
viena vai vairākas dalībvalstis), tad lieta ir jānodod izskatīšanai Eiropadomē. 

 
11.3. Lai ratificētu sākotnējo Konstitucionālo līgumu, Starpvaldību konference pieņēma 

politisku deklarāciju, kuras formulējums līdzinās iepriekšminētā IV-447. panta 
formulējumam, kas tiks iekļauts Nobeiguma aktā.  

 
11.4. Pagātnē, kad dalībvalstīm radās kādas grūtības agrāko līgumu ratificēšanas procedūrā, 

lieta tika noteikti nodota izskatīšanai Eiropadomē. Tomēr, saglabājot šo noteikumu 
pēc Konvencijas ieteikuma, Starpvaldību konference vēlējās darīt visiem zināmu savu 
politisko lēmumu, ka tai ir nepieņemams fakts, ka mazs skaits dalībvalstu cenšas 
atturēt citas no virzīšanās uz priekšu, vēl jo vairāk tādēļ, ka Konstitūcija cita starpā 
piedāvā iespēju brīvprātīgi izstāties no Savienības, tāpāt kā iespēju ciešāk sadarboties 
ar citām valstīm vai iesaistīties sadarbības sistēmā., kas nav obligāta prasība visām 
dalībvalstīm bez izņēmuma. Šādai situācijai ir jānoved pie sarunām, kuru mērķis ir 
rast kādu risinājumu, kas ņemtu vērā ne tikai situāciju, kādā atrodas dalībvalsts, kas 
nespēj ratificēt Konstitūciju, bet arī to dalībvalstu situāciju, kas to ir pieņēmušas. 

 
 
III. Vispārējs novērtējums/ieteikums par Konstitūcijas pieņemšanu 
 
1. Ievērojot iepriekšminēto, Parlamenta vispārējam viedoklim par Starpvaldību 

konferences rezultātiem, kura beidzās 2004. gada jūnijā, vajadzēja būt noteikti 
pozitīvam, ņemot vērā to, ka tas atspoguļo centienus, kuru piepildīšanos tikai daži 
cilvēki uzskatīja par iespējamu tajos ģeopolitiskajos apstākļos, kuros šis process 
norisinājās kopš Lākenas Deklarācijas par Eiropas Savienības nākotni 2001.gada 
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decembrī1. 
 
2. Procedūra, ar kuras palīdzību Konvents sagatavoja Konstitūcijas projektu, bija 

nepieredzēta lielā dalībnieku skaita un pārskatāmības līmeņa ziņā. Vēlāk valdību 
vadītāji jeb valdība pieņēma tekstu, ko vēlāk piedāvās visām dalībvalstīm 
ratificēšanai. Gala dokuments ir kompromiss, pie kā nonāca dažādi Konventa 
dalībnieki, t.i., dalībvalstu valdības un parlamenti, kuriem ir demokrātiskā ceļā 
piešķirtas valsts pilnvaras, Eiropas Parlaments un Komisija, kas darbojās ES iestāžu 
vārdā, un pilsoņi, gan atsevišķas personas, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 
Tomēr kompromiss vēl nenozīmē atlaides un piekāpšanos. Gluži otrādi, neskatoties uz 
iepriekšminētajiem trūkumiem, mērķi bija visai augsti un sākumā šķita utopiski tajos 
politiskajos apstākļos, kuros darbs tika veikts kopš tā laika, kad Lākenas Deklarācija 
aizsāka šo procesu 2001. gada decembrī. 

 
 Savienības konstitucionālo pamatu nostiprināšana un tās institucionālā struktūra, un 

pārvaldes aparāta racionalizācija un vienkāršošana spēj nodrošināt tai stabilitāti pēc 
divām nepārtrauktu reformu desmitgadēm. 

 
 Stabilitāti un noteiktību, kas ir visu konstitucionālo tekstu pazīme, papildina 

noteikumi, kuri organizē lēmumu pieņemšanas procesu attīstību, kas dod iespējas 
izmantot ciešākas sadarbības struktūras un nodrošina pietiekamu elastību Savienības 
funkcionēšanā, lai mēs spētu tikt galā ar izaicinājumiem, kas mūs nākotnē gaida. 

 
 Tomēr galvenokārt Konstitūcija paplašina demokrātiju Eiropas Savienībā, veicina 

daudz efektīvāku lēmējprocesu norisi, sniedz daudz lielāku skaidrību par to, kas 
Savienībā atbild par konkrētu darbu un uzdevumu izpildi, un par pilnvarām, kas 
piešķirtas no vienas puses Savienībai un no otras – dalībvalstīm. Preses konferencē 
Konventa noslēgumā, tās priekšsēdētājs Valéry Giscard d’Etaing teica, ka Eiropas 
Parlaments ir Konventā izrādījies uzvarētājs. Žurnālisti uzskata, ka īstie uzvarētāji ir 
Eiropas sabiedrība, jo šis Konvents spēra lielāko soli uz priekšu kopš Romas 
Līgumiem 1959. gadā, jo tas stiprināja mūsu ideālus un principus, piedāvājot mums 
aizraujošu projektu kopējai dzīvei un vislabākos līdzekļus kopējai mūsdienu 
izaicinājumu pārvarēšanai. 

 
3. Ņemot vērā iepriekšminēto, Parlamentam ir jāuzņemas vadošā loma Konstitūcijas 

aizstāvēšanā un atbalstīšanā, un politiskās gribas stiprināšanā, lai palīdzētu to īstenot 
dzīvē. Šim procesam ir jāsākas ar aktīvu iesaistīšanos debatēs par tās ratifikāciju. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Prezidentūras secinājumi, Eiropadomes tikšanās Lākenā 2001. gada 14. un 15. decembrī (Padomes dok. SN 
300/1/01 REV 1).  
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