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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Konstitūcijas līguma ratificēšanas 
procedūrām un paziņošanas stratēģiju attiecībā uz šo Līgumu 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Konstitūcijas līguma projektu, par kuru Eiropas Savienības dalībvalstu 
un valdību vadītāji vienojās 2004. gada 18. jūnijā1 starpvaldību konferencē un ko ir 
paredzēts parakstīt 2004. gada 29. oktobrī Romā 

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu, 

a) tā kā vienošanās, ko dalībvalstis panāca augstākajā politiskajā līmenī 2004. gada 
18. jūnijā, ir vēsturiski nozīmīga un ir pirmais ievērojamais paplašinātās Eiropas 
Savienības politiskais akts, kurā noteikts, ka atjaunotās Eiropas Savienības pamatā ir 
lielāka demokrātija, pārredzamība un efektivitāte, 

b) tā kā 2005. gadā — 60 gadu pēc Otrā pasaules kara beigām — lielākā daļa mūsu 
kontinenta ir apvienojusies mierā, pamatojoties uz arvien ciešāku ekonomikas un politikas 
integrāciju, kuras virzītājspēks ir bijis Eiropas Kopienas un pēc tam Eiropas Savienība ar 
visām secīgajām paplašināšanās kārtām, 

c) tā kā Līguma projektu, ar ko izveido Konstitūciju Eiropas Savienībai, kuras pamatā ir tās 
dalībvalstis un pilsoņi, ir jānodod pilsoņiem pēc iespējas saprotamākā formā, it īpaši 
valstīs, kur rīkos referendumu, 

1) uzskata par nepieciešamu ar visiem pieejamajiem līdzekļiem uzsvērt Eiropas dimensiju 
balsojumā, kas notiks katrā dalībvalstī, lai veicinātu sabiedrības informētību un savstarpēji 
tuvinātu Eiropu un tās pilsoņus;  

2) aicina Padomi izstrādāt saskaņotu pieeju dalībvalstīm gan attiecībā uz Konstitūcijas 
līguma ratifikācijas procedūru, gan laika posmu, kurā šī ratifikācija norisināsies; 

3) ierosina par piemērotāko laika posmu referendumu organizēšanai dažās dalībvalstīs un 
ratificēšanai dalībvalstu parlamentos izvēlēties laiku no 5. līdz 8. maijam, jo šim laika 
posmam ir simboliska nozīme gan saistībā ar mieru mūsu kontinentā, gan ar Eiropas 
integrāciju; 

4) aicina Padomi un Komisiju izstrādāt paziņošanas stratēģiju ar mērķi nodot Konstitūcijas 
līguma projektu pilsoņiem tā, lai tas būtu vienlaicīgi gan pieejams, gan saprotams, gan 
objektīvs un lai būtu nodrošināta maksimāla konsekvence starp dalībvalstīm; 

5) izsaka vēlēšanos dot ieguldījumu šīs stratēģijas izstrādē un iesaka organizēt dialogu ar 
pārējām iestādēm, lai izpētītu tādas kopējas stratēģijas iespējamību, kuras pamatā būtu pēc 
iespējas saskaņotāki un apkopoti visu trīs iestāžu centieni; 

                                                 
1 Dokuments CIG 87/04 
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6) paziņo par nodomu iesniegt savu atzinumu par Konstitūcijas līguma projektu cik drīz 
iespējams pēc tā parakstīšanas; 

7) uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 
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