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Eiropas Parlamenta rezolūcija par turpmākajiem soļiem pārdomu periodā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai,

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju 
Eiropai1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju un valdību vadītāju deklarāciju par L
īguma par Konstitūciju Eiropai ratifikāciju, ko pieņēma 2005. gada 16. un 17. jūnija 
Eiropadomes noslēgumā,

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

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par pārdomu periodu: struktūra, 
temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

tā kā

A. dažās dalībvalstīs ir sāktas reālas debates par Eiropas Savienības nākotni, kurās piedalās 
gan politiķi, gan pilsoņi, taču šī jautājuma apspriešana nav uzsākta visā ES un jo īpaši ne vis
ās dalībvalstīs, kas vēl nav ratificējušas Konstitucionālo līgumu;

B. Eiropas Savienības iestādes savās darba vietās un arī noteiktās vietās dalībvalstīs veicina šīs 
debates, organizējot publisku diskusiju forumus, tostarp forumus tiešsaistē;

C. Eiropas Parlamenta deputātu un ES dalībvalstu parlamentu deputātu apvienotā sanāksme 8. 
un 9. maijā atklāja šo debašu starpparlamentāro dimensiju;

D. ir nepieciešams, lai šajās debatēs iesaistītos visu dalībvalstu pilsoņi un jo īpaši pilsoņi tajās 
dalībvalstīs, kas vēl nav ratificējušas Konstitucionālo līgumu un šajā sakarā plāno rīkot 
referendumu;

E. 2006. gadā Konstitucionālo līgumu apstiprināja Igaunijas parlaments un ir sagaidāms, ka dr
īz šādu apstiprinājumu sniegs arī Somija;

F. tad Konstitucionālo līgumu būs apstiprinājušas jau 18 valstis; taču divas valstis nevar sniegt 
šādu apstiprinājumu, jo tajās bija negatīvi referenduma rezultāti, un atšķirīgo viedokļu dēļ
arī citas valstis šobrīd vilcinās,
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1. apstiprina savu apņemšanos bez liekas kavēšanās panākt vienošanos par ES konstitūciju, kā
arī savu Līguma par Konstitūciju Eiropai vizēšanu;

2. brīdina par mēģinājumiem izjaukt vispārējo kompromisu, kas paredzēts minētajā Līgumā, jo 
tas nopietni apdraudētu Eiropas politisko nākotni un varētu vājināt un sašķelt ES;

3. aicina Eiropadomi pagarināt pašreizējo pārdomu periodu līdz 2007. gada vidum, lai ne vēl
āk kā līdz 2007. gada otrajai pusei pieņemtu skaidru lēmumu, kā turpmāk rīkoties attiecībā
uz Konstitucionālo līgumu;

4. aicina Eiropadomi prasīt visām dalībvalstīm konkrētu stratēģiju, kādā veidā tās plāno turpm
āk rīkoties atlikušajā pārdomu periodā un kā tās domā veicināt Eiropas nākotnes 
sabiedrisko apspriešanu;

5. prasa Komisijai pielāgot tās D plānu pārdomu perioda otrajam posmam un paredzēt 
pietiekamu finansējumu plānotajām darbībām;

6. aicina Eiropadomi lūgt dalībvalstis, kas vēl nav pabeigušas ratifikācijas procedūru, līdz p
ārdomu perioda beigām izstrādāt ticamu rīcības plānu, kuru tās plāno īstenot, lai panāktu 
attiecīgo jautājumu risināšanu;

7. ierosina, ka Eiropadomei jāizstrādā atbilstoša sistēma, lai, līdzko politiķiem tas būs iesp
ējams, varētu notikt īpašs dialogs ar to valstu pārstāvjiem, kurās referendumā par 
Konstitucionālo līgumu bija negatīvi rezultāti, nolūkā noskaidrot, vai šīm valstīm būtu iesp
ējams atsākt ratifikācijas procedūru un kādos apstākļos tas būtu iespējams;

8. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt šo pieeju un iesniegt Eiropadomei stratēģiju tās iespējami 
labākai īstenošanai;

9. pēc diskusijām ar ES dalībvalstu deputātiem, kas 8. un 9. maijā notika Briselē, izdara šādus 
secinājumus:

[aizpilda, izmantojot grozījumus, ko iesniegs pēc 8. un 9. maija sanāksmes]

a) ..................;

b) ...................;

c) ..................;

d) ..................;

10. atkārtoti apstiprina mērķi panākt vienošanos par konstitūciju līdz 2009. gadam, kad ES 
pilsoņus aicinās piedalīties nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.
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