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Konsolidētā Eiropas Savienības dibināšanas līguma versija (01.05.2004.)
(Māstrihta, 07.02.1992., pēdējoreizi papildināta Pievienošanās līgumā 2003. gadā)
…
APŅĒMUŠIES iezīmēt jaunu posmu Eiropas integrācijas procesā, kas sācies, nodibinot Eiropas
Kopienas,
PATUROT PRĀTĀ, cik vēsturiski svarīgi ir tas, ka beigusies Eiropas kontinenta sašķeltība, un
to, ka jāliek droši pamati nākotnes Eiropai,
APLIECINOT atbalstu brīvības un demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas
principam, kā arī tiesiskuma principam,
APSTIPRINOT savu atbalstu sociālajām pamattiesībām, kas definētas Eiropas Sociālajā hartā,
kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju
sociālajām pamattiesībām,
TIEKDAMIES nostiprināt savu tautu solidaritāti, vienlaikus respektējot to vēsturi, kultūru un
tradīcijas,
TIEKDAMIES arī turpmāk attīstīt iestāžu demokrātisku un efektīvu darbību, lai vienotā sistēmā
tās varētu labāk veikt uzticētos uzdevumus,
APŅĒMUŠIES stiprināt un tuvināt valstu tautsaimniecības un nodibināt ekonomisku un
monetāru savienību, kas saskaņā ar šo Līgumu paredz arī vienotu un stabilu valūtu,
APŅĒMUŠIES veicināt savu tautu ekonomisko un sociālo attīstību, ievērojot noturīgas attīstības
principu, pilnīgojot iekšējo tirgu un vēršot plašumā kohēziju un vides aizsardzību, kā arī īstenot
tādu politiku, kas reizē ar sasniegumiem ekonomikas integrācijā nodrošinātu attīstību arī citās
jomās,
APŅĒMUŠIES ieviest kopīgu pilsonību savu valstu pilsoņiem,
APŅĒMUŠIES īstenot kopējo ārpolitiku un drošības politiku, paredzot arī pakāpeniski izveidot
kopējo aizsardzības politiku, kas varētu pāraugt kopīgā aizsardzībā saskaņā ar 17. panta
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noteikumiem, tādējādi stiprinot Eiropas identitāti un neatkarību, lai veicinātu mieru, drošību un
progresu Eiropā un pasaulē,
APŅĒMUŠIES atvieglināt personu brīvu pārvietošanos, reizē nodrošinot savu tautu drošību un
aizsargātību, saskaņā ar šā Līguma noteikumiem izveidojot telpu, kurā valda brīvība, drošība un
tiesiskums,
APŅĒMUŠIES arvien ciešāk saliedēt Eiropas tautu savienību, kur saskaņā ar subsidiaritātes
principu lēmumu pieņemšana ir cik iespējams tuvināta pilsoņiem,
PAREDZOT turpmākus pasākumus, kas jāveic, lai attīstītos Eiropas integrācija,
IR NOLĒMUŠI dibināt Eiropas Savienību un tālab iecēluši par saviem Pilnvarotajiem:
<…>
KAS, iepazinušies ar pārējo Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām, ir
vienojušies par turpmāko.

I SADAĻA
KOPĪGI NOTEIKUMI
1. pants
Ar šo Līgumu Augstās Līgumslēdzējas Puses kopīgi nodibina Eiropas Savienību, še turpmāk
"Savienība".
Šis Līgums ir jauna pakāpe, veidojot vēl ciešāku Eiropas tautu savienību, kur lēmumu
pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem.
Savienības pamatā ir Eiropas Kopienas, ko papildina šā Līguma noteikta politika un sadarbības
formas. Tās uzdevums ir konsekventi un solidāri attīstīt dalībvalstu un to tautu attiecības.
2. pants
Savienībai ir šādi mērķi:
–

veicināt ekonomisku un sociālu attīstību un augstu nodarbinātību, kā arī panākt
līdzsvarotu un noturīgu attīstību, jo īpaši, radot telpu bez iekšējām robežām, stiprinot
ekonomisku un sociālu kohēziju un nodibinot ekonomisku un monetāru savienību,
kuras galamērķis saskaņā ar šo Līgumu paredz vienotu valūtu;

–

apliecināt savu identitāti starptautiskā mērogā, jo īpaši, īstenojot kopējo ārpolitiku un
drošības politiku, kas ietver arī pakāpenisku kopējās aizsardzības politikas izveidi,
kura varētu pāraugt kopīgā aizsardzībā saskaņā ar 17. panta noteikumiem;

–

stiprināt dalībvalstu pilsoņu tiesību un interešu aizsardzību, ieviešot Savienības
pilsonību;
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–

saglabāt un attīstīt Savienību kā telpu, kurā valda brīvība, drošība un tiesiskums, kur
personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, kas
attiecas uz ārējo robežu kontroli, patvēruma meklētājiem, imigrāciju un noziedzības
novēršanu un apkarošanu;

–

pilnībā saglabāt un papildināt acquis communautaire, apsverot, ciktāl šā Līguma
ieviestā politika un sadarbības formas būtu jāpārskata, lai nodrošinātu Kopienas
darbības mehānismu un iestāžu efektivitāti.

Savienība savus mērķus sasniedz tā, kā paredz šis Līgums, un saskaņā ar tajā ietvertajiem
nosacījumiem un grafiku, respektējot subsidiaritātes principu, kas definēts Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma 5. pantā.

3. pants
Savienībā ir vienota organizatoriska sistēma, kas nodrošina darbības konsekvenci un
nepārtrauktību, lai sasniegtu tās mērķus, reizē respektējot un paplašinot acquis communautaire.
Savienība jo īpaši nodrošina konsekvenci visā uz ārieni vērstā darbībā saistībā ar savu ārpolitiku,
drošības politiku, ekonomikas politiku un attīstības politiku. Padome un Komisija ir atbildīgas par
to, lai nodrošinātu šādu konsekvenci un šajā nolūkā sadarbojas. Katra no tām saskaņā ar savām
pilnvarām nodrošina attiecīgās politikas īstenošanu.
4. pants
Eiropadome rosina Savienības attīstību un nosaka šīs attīstības vispārējās politiskās
pamatnostādnes.
Eiropadomē ir dalībvalstu vai to valdību vadītāji un Komisijas priekšsēdētājs. Viņiem palīdz
dalībvalstu ārlietu ministri un viens Komisijas loceklis. Eiropadome sanāk vismaz divreiz gadā,
un tās priekšsēdētājs ir tās dalībvalsts vai valdības vadītājs, kura ir Padomes prezidentvalsts.
Eiropadome pēc katras sanāksmes iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu un reizi gadā –
rakstisku ziņojumu par Savienības attīstību.
5. pants
Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Tiesa un Revīzijas palāta īsteno savas pilnvaras saskaņā
ar tādiem nosacījumiem un tādos nolūkos, kādi paredzēti gan Eiropas Kopienu dibināšanas
līgumos un turpmākos līgumos un aktos, ar ko tos groza un papildina, gan arī citos šā Līguma
noteikumos.
6. pants
1. Savienība ir dibināta, ievērojot dalībvalstu kopīgos principus - brīvības, demokrātijas,
cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas principu un tiesiskuma principu.
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2. Savienība kā Kopienas tiesību vispārēju principu ievēro pamattiesības, ko nodrošina 1950.
gada 4. novembrī Romā parakstītā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām.
3. Savienība respektē savu dalībvalstu nacionālo identitāti.
4. Savienība nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās mērķus un īstenotu tās politiku.
7. pants
1. Padome pēc trešdaļas dalībvalstu, Eiropas Parlamenta vai Komisijas pamatota priekšlikuma,
saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, ar četru piektdaļu tās locekļu balsu vairākumu var
konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt 6. panta 1. punktā
minētos principus, un var šai dalībvalstij adresēt attiecīgus ieteikumus. Pirms nākt klajā ar šādu
konstatāciju, Padome uzklausa attiecīgo dalībvalsti un, ievērojot iepriekšminēto procedūru, var
aicināt neatkarīgas personas piemērotā termiņā iesniegt ziņojumu par stāvokli attiecīgajā
dalībvalstī.
Padome pastāvīgi pārbauda, vai pamatojums, uz kura balstīta konstatācija, vēl aizvien ir spēkā.
2. Padome, sanākot valstu vai valdību vadītājiem, pēc trešdaļas dalībvalstu vai Komisijas
priekšlikuma un ar Eiropas Parlamenta piekrišanu var ar vienprātīgu lēmumu konstatēt, ka kāda
dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi 6. panta 1. punktā minētos principus, iepriekš aicinot
attiecīgās dalībvalsts valdību izteikt savu viedokli.
3. Ja saskaņā ar 2. punktu konstatēti pārkāpumi, tad Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var
nolemt attiecīgai dalībvalstij uz laiku atņemt dažas tiesības, kas izriet no šā Līguma piemērošanas
konkrētai dalībvalstij, tostarp šīs dalībvalsts valdības pārstāvja balsstiesības Padomē. To īstenojot,
Padome ņem vērā iespējamās sekas, ko šāda tiesību atņemšana var radīt attiecībā uz fizisku un
juridisku personu tiesībām un pienākumiem.
Attiecīgai dalībvalstij joprojām ir saistoši šā Līguma uzliktie pienākumi.
4. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var vēlāk nolemt mainīt vai atcelt pasākumus, kas
veikti saskaņā ar 3. punktu, ja mainās apstākļi, kas likuši tos īstenot.
5. Padome, pieņemot lēmumu saskaņā ar šo pantu, neņem vērā attiecīgās dalībvalsts valdības
pārstāvja balsi. Klātesošu vai pārstāvētu locekļu atturēšanās neliedz pieņemt 2. punktā minētos
lēmumus. Kvalificēts balsu vairākums ir tāda pati attiecīgajiem Padomes locekļiem piešķirto
balsu attiecība, kāda noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktā.
Šo punktu piemēro arī tad, ja balsstiesības ir uz laiku atņemtas saskaņā ar 2. punktu.
6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētos lēmumus Eiropas Parlaments pieņem ar divu trešdaļu balsu
vairākumu, ko nodevis Eiropas Parlamenta locekļu vairākums.
II SADAĻA
NOTEIKUMI, AR KO GROZA EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS
LĪGUMU, LAI IZVEIDOTU EIROPAS KOPIENU
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8. pants
(teksts nav pievienots)

III SADAĻA
NOTEIKUMI, AR KO
DIBINĀŠANAS LĪGUMU

GROZA

EIROPAS

OGĻU

UN

TĒRAUDA

KOPIENAS

9. pants
(teksts nav pievienots)
IV SADAĻA
NOTEIKUMI, AR KO GROZA EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS
LĪGUMU
10. pants
(teksts nav pievienots)

V SADAĻA
NOTEIKUMI PAR KOPĒJO ĀRPOLITIKU UN DROŠĪBAS POLITIKU
11. pants
1. Savienība izstrādā un īsteno kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kas aptver visas ārpolitikas
un drošības politikas jomas, un tās mērķi ir:
–

sargāt Savienības kopējās vērtības, pamatintereses, neatkarību un integritāti saskaņā
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principiem;

–

visādi stiprināt Savienības drošību;

–

saglabāt mieru un stiprināt starptautisko drošību saskaņā ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas Statūtu principiem, kā arī Helsinku Nobeiguma akta principiem un
Parīzes Hartas mērķiem, tostarp tiem, kas attiecas uz ārējām robežām;

–

veicināt starptautisku sadarbību;

–

attīstīt un stiprināt demokrātiju un tiesiskumu, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību
ievērošanu.

2. Uzticības un savstarpējas solidaritātes garā dalībvalstis aktīvi un konsekventi atbalsta
Savienības ārpolitiku un drošības politiku.
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Dalībvalstis sadarbojas, lai stiprinātu un attīstītu savstarpēju politisku solidaritāti. Tās atturas no
jebkādas rīcības, kas ir pretrunā Savienības interesēm vai varētu liegt tai būt iedarbīgam,
vienotam spēkam starptautiskās attiecībās.
Padome nodrošina šo principu ievērošanu.
12. pants
11. pantā norādītos mērķus Savienība tiecas sasniegt:
–

izstrādājot kopējās ārpolitikas un drošības politikas principus un vispārējās
pamatnostādnes;

–

vienojoties par kopīgu stratēģiju;

–

nosakot kopīgu rīcību;

–

pieņemot kopēju nostāju;

–

stiprinot dalībvalstu sistemātisku sadarbību politikas īstenošanā.

13. pants
1. Eiropadome nosaka kopējās ārpolitikas un drošības politikas principus un vispārējās
pamatnostādnes, arī jautājumos, kas saistīti ar aizsardzību.
2. Eiropadome pieņem lēmumu par kopīgu stratēģiju, kas Savienībai īstenojama jomās, kur
dalībvalstīm ir svarīgas kopīgas intereses.
Kopīgajā stratēģijā nosaka tās mērķus, darbības laiku un Savienībai un dalībvalstīm
izmantojamos līdzekļus.
3. Padome pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, lai noteiktu un īstenotu kopējo ārpolitiku un drošības
politiku, pamatojoties uz Eiropadomes noteiktām vispārējām pamatnostādnēm.
Padome iesaka Eiropadomei kopīgu stratēģiju un to īsteno, jo īpaši, nosakot kopīgu rīcību un
kopēju nostāju.
Padome nodrošina Savienības rīcības vienotību, konsekvenci un efektivitāti.
14. pants
1. Padome nosaka kopīgu rīcību. Kopīgā rīcība ir paredzēta īpašiem gadījumiem, kad vajadzīga
Savienības operatīva rīcība. Tajā nosaka tās mērķus, piemērošanas jomu, līdzekļus, ko Savienība
var izmantot, vajadzības gadījumā arī darbības laiku, un īstenošanas nosacījumus.
2. Ja apstākļi mainās, būtiski ietekmējot jautājumu, kas prasījis kopīgo rīcību, Padome pārskata
šīs rīcības principus un mērķus un pieņem vajadzīgos lēmumus. Kamēr Padome nav pieņēmusi
lēmumu, kopīgā rīcība turpinās.
3. Kopīgā rīcība dalībvalstīm ir saistoša, pieņemot nostāju un veicot darbību.
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4. Padome var lūgt Komisiju sniegt piemērotus priekšlikumus, kas attiecas uz kopējo ārpolitiku
un drošības politiku, lai nodrošinātu kopīgās rīcības īstenošanu.
5. Ja kāda valsts saskaņā ar kopīgo rīcību paredzējusi pieņemt savu nostāju vai sākt savu rīcību, tā
laikus sniedz informāciju, lai vajadzības gadījumā varētu iepriekš apspriesties Padomē.
Pienākums iepriekš sniegt informāciju neattiecas uz pasākumiem, kas ir tikai Padomes lēmumu
transpozīcija attiecīgā valstī.
6. Gadījumos, kad stāvokļa maiņa rada neatliekamo vajadzību, bet Padome nav pieņēmusi
lēmumu, dalībvalstis var steidzami veikt vajadzīgos pasākumus, ievērojot vispārīgos kopīgās
rīcības mērķus. Attiecīgā dalībvalsts tūlīt informē Padomi par šiem pasākumiem.
7. Ja rodas būtiskas grūtības, īstenojot kopīgu rīcību, dalībvalsts par tām ziņo Padomei, kas
apspriež tās un meklē piemērotus risinājumus. Šie risinājumi nedrīkst būt pretrunā kopīgās rīcības
mērķiem vai mazināt tās iedarbību.
15. pants
Padome pieņem kopēju nostāju. Kopējā nostājā nosaka Savienības attieksmi īpašos ģeogrāfiskos
vai tematiskos jautājumos. Dalībvalstis nodrošina savas politikas saskaņu ar kopējo nostāju.
16. pants
Dalībvalstis Padomē cita citu informē un savā starpā apspriež visus ārpolitikas un drošības
politikas jautājumus, kas ir vispārsvarīgi, lai panāktu to, ka ar saskaņotu rīcību tiek nodrošināta
iespējami efektīva Savienības ietekme.
17. pants
1. Kopējā ārpolitika un drošības politika aptver visus jautājumus, kas attiecas uz Savienības
drošību, to skaitā pakāpenisku kopējās aizsardzības politikas izstrādi, kas varētu pāraugt kopīgā
aizsardzībā, ja tā nolemtu Eiropadome. Tādā gadījumā tā iesaka dalībvalstīm pieņemt šādu
lēmumu saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.
Savienības politika saskaņā ar šo pantu neskar dažu dalībvalstu drošības politikas un aizsardzības
politikas īpašās iezīmes un ievēro to dalībvalstu pienākumus, kuras uzskata, ka to kopīgā
aizsardzība ir īstenojama Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā (NATO) saskaņā ar
Ziemeļatlantijas Līgumu, un ir saderīga ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, kas noteikta
šajā struktūrā.
Pakāpeniska kopējās aizsardzības politikas izstrāde notiks, dalībvalstīm sadarbojoties bruņojuma
jomā, ja tās uzskatīs to par vajadzīgu.
2. Šajā pantā minētie jautājumi aptver humānās palīdzības un glābšanas uzdevumus, miera
uzturēšanas uzdevumus un kaujas vienību uzdevumus krīzes pārvarēšanai, tostarp miera
atjaunošanu.
3. Ar aizsardzību saistītus lēmumus, kurus izskata saskaņā ar šo pantu, pieņem, neskarot politiku
un pienākumus, kas minēti 1. punkta otrajā daļā.
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4. Šā panta noteikumi neliedz divām vai vēl vairākām dalībvalstīm attīstīt ciešāku divpusēju
sadarbību Rietumeiropas Savienībā (RES) un NATO, ja vien šāda sadarbība nav pretrunā šajā
sadaļā paredzētajai sadarbībai un nekavē to.
5. Lai veicinātu šā panta mērķu sasniegšanu, šā panta noteikumus pārskatīs saskaņā ar 48. pantu.
18. pants
1. Prezidentvalsts pārstāv Savienību jautājumos, kas pieder pie kopējās ārpolitikas un drošības
politikas.
2. Prezidentvalsts ir atbildīga par lēmumu īstenošanu, kas pieņemti saskaņā ar šo sadaļu; šajā
statusā tā pauž Savienības nostāju starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs.
3. Prezidentvalstij palīdz Padomes ģenerālsekretārs, kas īsteno Augstā pārstāvja pilnvaras kopējās
ārpolitikas un drošības politikas jomā.
4. Komisija pilnībā iesaistās šā panta 1. un 2. punktā minēto uzdevumu izpildē. Pildot šos
uzdevumus, prezidentvalstij vajadzības gadījumā palīdz nākamā prezidentvalsts.
5. Padome, kad vien tā uzskata par vajadzīgu, var izvirzīt īpašu pārstāvi, pilnvarojot to konkrētos
politikas jautājumos.
19. pants
1. Dalībvalstis koordinē savu darbību starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs.
Šādos forumos tās atbalsta kopējās nostājas.
Starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs, kur nepiedalās visas dalībvalstis,
kopējo nostāju atbalsta tās valstis, kas tajās piedalās.
2. Neskarot 1. punktu un 14. panta 3. punktu, dalībvalstis, kas pārstāvētas starptautiskās
organizācijās vai starptautiskās konferencēs, kur nepiedalās visas dalībvalstis, informē pārējās
dalībvalstis par visiem jautājumiem, kas izraisa kopēju ieinteresētību.
Dalībvalstis, kuras ir arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes locekles, vienojas un
pilnībā informē pārējās dalībvalstis. Dalībvalstīm, kuras ir Drošības padomes pastāvīgās locekles,
ir, pildot savas funkcijas, jānodrošina Savienības nostājas un interešu atbalsts, neskarot
pienākumus, ko tām uzliek Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti.
20. pants
Dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un Komisijas delegācijas trešās valstīs
un starptautiskās konferencēs, kā arī to pārstāvji starptautiskās organizācijās sadarbojas nolūkā
ievērot un īstenot Padomes noteiktās kopējās nostājas un kopīgo rīcību.
Tās izvērš sadarbību, apmainoties ar informāciju, veicot kopīgu izvērtēšanu un palīdzot ieviest
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 20. pantā minētos noteikumus.
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21. pants
Prezidentvalsts apspriežas ar Eiropas Parlamentu par galvenajiem kopējās ārpolitikas un drošības
politikas aspektiem un pamatvirzienu izvēli un nodrošina to, ka Eiropas Parlamenta viedokli
pienācīgi ņem vērā. Prezidentvalsts un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par
Savienības ārpolitikas un drošības politikas attīstību.
Eiropas Parlaments var uzdot Padomei jautājumus vai sniegt tai ieteikumus. Tas rīko gadskārtējas
debates par panākumiem, kas gūti kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā.
22. pants
1. Katra dalībvalsts vai Komisija var griezties Padomē ar jebkuru jautājumu, kas saistīts ar kopējo
ārpolitiku un drošības politiku, kā arī iesniegt Padomei priekšlikumus.
2. Gadījumos, kad lēmumi jāpieņem ātri, prezidentvalsts pēc savas ierosmes vai pēc Komisijas
vai kādas dalībvalsts lūguma četrdesmit astoņās stundās vai, ārkārtas gadījumā, īsākā laikā,
sasauc Padomes ārkārtas sanāksmi.
23. pants
1. Lēmumus, ko nosaka šī sadaļa, Padome pieņem vienprātīgi. Personiski klātesošu vai pārstāvētu
locekļu atturēšanās neliedz pieņemt šādus lēmumus.
Ikviens Padomes loceklis, kas atturas no balsošanas, var kvalificēt savu atturēšanos, oficiāli par to
paziņojot saskaņā ar šo apakšpunktu. Šādā gadījumā tam lēmums nav jāpiemēro, bet jāatzīst, ka
lēmums uzliek saistības Savienībai. Savstarpējas solidaritātes garā attiecīgā dalībvalsts atturas no
jebkādas rīcības, kas varētu būt pretrunā vai traucēt Savienības rīcībai, kura pamatojas uz šo
lēmumu, un pārējās dalībvalstis respektē tās nostāju. Ja Padomes locekļiem, kuri šādi kvalificējuši
savu atturēšanos, ir vairāk nekā viena trešdaļa balsu, kas vērtētas saskaņā ar Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu, tad lēmums nav pieņemts.
2. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, Padome lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu
vairākumu, kad tā
–

nosaka kopīgu rīcību, kopēju nostāju vai pieņem citādu lēmumu, pamatojoties uz
kopīgu stratēģiju;

–

pieņem lēmumus kopīgas rīcības vai kopējas nostājas īstenošanai;

– izvirza īpašu pārstāvi saskaņā ar 18. panta 5. punktu.

Ja kāds Padomes loceklis paziņo, ka svarīgu un pamatotu iemeslu dēļ, kas saistīti ar valsts
politiku, viņš vēlas iebilst pret kāda lēmuma pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu,
balsošana nenotiek. Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var lūgt, lai šo
jautājumu izlemj Eiropadome, pieņemot vienprātīgu lēmumu.
Padomes locekļu balsis sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2.
punktu. Lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis “par”, balsojot vismaz divām
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trešdaļām locekļu. Ja Padomei lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tad jebkurš
Padomes loceklis var lūgt pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu,
pārstāv vismaz 62 % no Savienības kopējā iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais
kritērijs nav ievērots, tad attiecīgo lēmumu nepieņem.
Laikposmā līdz 2004. gada 31. oktobrim piemēro šādus noteikumus: lēmumu pieņemšanai
vajadzīgas vismaz 88 balsis “par”, balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu.
Šis punkts neattiecas uz lēmumiem, kas saistīti ar militāriem un aizsardzības jautājumiem.
3. Par procedūras jautājumiem Padome pieņem lēmumu ar savu locekļu balsu vairākumu.
24. pants
1. Ja, īstenojot šo sadaļu, ir jāslēdz nolīgums ar vienu vai vairākām valstīm vai starptautiskām
organizācijām, Padome var pilnvarot prezidentvalsti, kurai vajadzības gadījumā palīdz Komisija,
sākt sarunas šajā sakarā. Šādus nolīgumus pēc prezidentvalsts ieteikuma slēdz Padome.
2. Padome lēmumus pieņem vienprātīgi, ja nolīgums attiecas uz jautājumiem, par kuriem
vajadzīga vienprātība, lai pieņemtu iekšējus lēmumus.
3. Ja nolīgums paredzēts tādēļ, lai īstenotu kopīgu rīcību vai kopēju nostāju, tad Padome lēmumu
pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar 23. panta 2. punktu.
4. Šā panta noteikumi attiecas arī uz jautājumiem, kas ietverti VI sadaļā. Ja nolīgums attiecas uz
jautājumiem, par kuriem vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums, lai pieņemtu iekšējus lēmumus
vai pasākumus, Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar 34. panta 3.
punktu.
5. Neviens nolīgums nav saistošs dalībvalstij, kuras pārstāvis Padomē paziņo, ka tai ir jāpilda
savas valsts konstitucionālās prasības; pārējie Padomes locekļi var vienoties par to, ka nolīgumu
tomēr pagaidām piemēro.
6. Nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar šajā pantā paredzētiem nosacījumiem, ir saistoši Savienības
iestādēm.
25. pants
Neskarot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 207. pantu, Politikas un drošības komiteja
pārrauga starptautisko stāvokli jomās, uz ko attiecas kopējā ārpolitika un drošības politika, un
palīdz noteikt šo politiku, pēc Padomes lūguma vai pēc savas ierosmes sniedzot Padomei
atzinumus. Tā pārrauga arī apstiprinātās politikas īstenošanu, neskarot prezidentvalsts un
Komisijas kompetenci.
Šīs sadaļas darbības jomā un Padomes pakļautībā minētā Komiteja īsteno krīzes pārvarēšanas
pasākumu politisku kontroli un stratēģisku vadību.
Neskarot 47. pantu, Padome krīzes pārvarēšanas pasākuma mērķiem un uz tam vajadzīgo laiku,
kurus pati noteikusi, var pilnvarot Komiteju pieņemt attiecīgus lēmumus par attiecīgā pasākuma
politisko kontroli un stratēģisko vadību.

10

Konsolidētā Eiropas Savienības dibināšanas līguma versija (01.05.2004.) - LV
26. pants
Padomes ģenerālsekretārs, Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā,
palīdz Padomei kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, jo īpaši palīdzot formulēt,
sagatavot un īstenot lēmumus attiecībā uz politiku, un vajadzības gadījumā pēc prezidentvalsts
lūguma Padomes uzdevumā risinot politisku dialogu ar trešām personām.
27. pants
Komisija pilnībā iesaistās darbībās, ko veic kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā.

27.a pants
1. Ciešāka sadarbība šajā sadaļā minētajās jomās ir vērsta uz to, lai nosargātu Savienības kopējās
vērtības un ievērotu Savienības kopējās intereses, apliecinot to kā saliedētu spēku starptautiskā
mērogā. Sadarbojoties tiek ievēroti šādi principi:
- kopējās ārpolitikas un drošības politikas principi, mērķi, vispārīgās pamatnostādnes un
konsekvence, kā arī saskaņā ar šo politiku pieņemtie lēmumi;
- Eiropas Kopienas pilnvaras un
- Savienības dažādu jomu politikas saderība ar Savienības uz ārieni vērstām darbībām.
2. Uz šajā pantā paredzēto ciešāko sadarbību attiecas 11. līdz 27. pants, kā arī 27.b līdz 28. pants,
ja vien nav citādi paredzēts 27.c pantā un 43. līdz 45. pantā.
27.b pants
Šajā sadaļā paredzētā ciešākā sadarbība ir saistīta ar kopīgu rīcību vai kopēju nostāju īstenošanu.
Tā nav saistīta ar jautājumiem, kuros skarti militāri vai aizsardzības aspekti.
27.c pants
Dalībvalstis, kas savā starpā vēlas veidot 27.b pantā paredzēto ciešāko sadarbību, iesniedz
attiecīgu lūgumu Padomei.
Informēšanas nolūkā lūgumu nosūta Komisijai un Eiropas Parlamentam. Komisija par to sniedz
atzinumu, jo īpaši par to, vai ierosinātā ciešākā sadarbība ir saderīga ar Savienības politiku.
Atļauju dod Padome, lēmumu pieņemot saskaņā ar 23. panta 2. punkta otro un trešo daļu un
ievērojot 43. līdz 45. pantu.
27.d pants
Neskarot prezidentvalsts vai Komisijas pilnvaras, Padomes ģenerālsekretārs - Augstais pārstāvis
kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā - jo īpaši nodrošina to, ka Eiropas Parlaments un
visi Padomes locekļi saņem pilnīgu informāciju par ciešākas sadarbības īstenošanu kopējās
ārpolitikas un drošības politikas jomā.
27.e pants
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Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties ciešākā sadarbībā, kura izveidota saskaņā ar 27.c pantu, par
savu nodomu paziņo Padomei un informē Komisiju. Komisija sniedz atzinumu Padomei trīs
mēnešos no dienas, kad saņemts minētais paziņojums. Četros mēnešos no dienas, kad saņemts
minētais paziņojums, Padome pieņem lēmumu par lūgumu, kā arī par īpašiem pasākumiem, ko tā
uzskata par vajadzīgiem. Lēmumu uzskata par pieņemtu, ja vien Padome ar kvalificētu balsu
vairākumu tajā pašā termiņā nav pieņēmusi lēmumu to pagaidām atlikt; tādā gadījumā Padome
savu lēmumu pamato un nosaka termiņu tā pārskatīšanai.
Šā panta sakarā Padome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu. Kvalificēts balsu
vairākums ir tāda pati attiecīgajiem Padomes locekļiem piešķirto balsu attiecība un attiecīgo
Padomes locekļu skaita attiecība, kāda noteikta 23. panta 2. punkta trešajā daļā.
28. pants
1. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 189., 190., 196. līdz 199. pantu, 203., 204., 206. līdz
209.pantu, 213. līdz 219. pantu, 255. un 290. pantu piemēro noteikumiem, kas attiecas uz šajā
sadaļā minētajām jomām.
2. Administratīvos izdevumus, kas rodas iestādēm, ievērojot noteikumus, kuri attiecas uz šajā
sadaļā minētajām jomām, sedz no Eiropas Kopienu budžeta.
3. Darbības izdevumus, ko rada šo noteikumu īstenošana, arī sedz no Eiropas Kopienu budžeta,
izņemot tos izdevumus, kas rodas no darbībām militārā vai aizsardzības jomā, un gadījumus, kad
Padome vienprātīgi pieņem citādu lēmumu.
Gadījumos, kad izdevumus nesedz no Eiropas Kopienu budžeta, tos sedz dalībvalstis atkarībā no
to nacionālā kopprodukta lieluma, ja vien Padome vienprātīgi nepieņem citādu lēmumu. Attiecībā
uz izdevumiem, kas rodas no darbībām militārā un aizsardzības jomā, dalībvalstīm, kuru pārstāvji
Padomē ir snieguši oficiālu paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punkta otro daļu, nav pienākums
sniegt šādu finansējumu.
4. Budžeta procedūra, kas noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, attiecas uz izdevumiem,
ko sedz no Eiropas Kopienu budžeta.
VI SADAĻA
NOTEIKUMI PAR POLICIJAS UN TIESU IESTĀŽU SADARBĪBU KRIMINĀLLIETĀS
29. pants
Neskarot Eiropas Kopienas pilnvaras, Savienības mērķis ir nodrošināt pilsoņiem augstu
aizsardzības līmeni teritorijā, kur valda brīvība, drošība un tiesiskums, organizējot dalībvalstu
kopīgu rīcību policijas un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās un novēršot un apkarojot rasismu
un ksenofobiju.
Šo mērķi sasniedz, novēršot un apkarojot organizētu un citādu noziedzību, jo īpaši terorismu,
cilvēku tirdzniecību un nodarījumus pret bērniem, narkotiku un ieroču nelegālu tirdzniecību, kā
arī korupciju un krāpšanu,
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–

ciešāk sadarbojoties dalībvalstu policijai, muitas iestādēm un citām kompetentām
dalībvalstu iestādēm gan tieši, gan ar Eiropas Policijas biroja (Eiropola) starpniecību
saskaņā ar 30. un 32. panta noteikumiem;

–

ciešāk sadarbojoties dalībvalstu tiesu iestādēm un citām kompetentām iestādēm,
tostarp izmantojot Eiropas Tiesu sadarbības vienību Eurojust saskaņā ar 31. un 32.
pantu;

–

vajadzības gadījumā tuvinot dalībvalstu krimināltiesiskās normas saskaņā ar 31.
panta e) punkta noteikumiem.

30. pants
1. Kopīga rīcība policijas sadarbības jomā ir:
a)

operatīva sadarbība starp dalībvalstu kompetentām iestādēm, tostarp policiju, muitas
un citām dalībvalstu speciālajām tiesību aizsardzības iestādēm, noziedzīgu
nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas jautājumos;

b)

atbilstīgas informācijas apkopošana, glabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa saskaņā
ar attiecīgiem noteikumiem par personas datu aizsardzību, tostarp tās informācijas,
kas tiesību aizsardzības iestāžu rīcībā nonākusi, jo īpaši ar Eiropola starpniecību, no
ziņojumiem par aizdomīgiem finanšu darījumiem;

c)

sadarbība un kopīgas iniciatīvas mācībās, sakaru ierēdņu apmaiņā, komandējumos,
aprīkojuma lietošanā un kriminālistikā;

d)

īpašu izmeklēšanas metožu kopīga izvērtēšana attiecībā uz organizētās noziedzības
smago formu atklāšanu.

2. Padome veicina sadarbību ar Eiropola starpniecību un, konkrēti, piecus gadus pēc
Amsterdamas Līguma stāšanās spēkā
a)

ļauj Eiropolam atvieglināt un palīdzēt dalībvalstu kompetentām iestādēm sagatavot
īpašus izmeklēšanas pasākumus, kā arī rosina tos koordinēt un īstenot, tostarp
operatīvas darbības, ko veic apvienotas komandas, kurās kā papildspēki ir iekļauti
Eiropola pārstāvji;

b)

paredz pasākumus, kas ļauj Eiropolam lūgt dalībvalstu kompetentās iestādes vadīt un
koordinēt izmeklēšanu konkrētās lietās un attīstīt speciālas ekspertīzes metodes, ko
dalībvalstis varētu izmantot, tādējādi palīdzot tām veikt izmeklēšanu organizētās
noziedzības jomā;

c)

sekmē sadarbību starp darbiniekiem, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu,
specializējoties organizētās noziedzības apkarošanā un cieši sadarbojoties ar
Eiropolu;

d)

izveido vienotu sistēmu pārrobežu noziedzības izpētes, dokumentācijas un statistikas
jomā.
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31. pants
1.

Kopīga rīcība attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās cita starpā

a)
atvieglo un paātrina sadarbību starp dalībvalstu kompetentām ministrijām un tiesu
iestādēm vai līdzīgām iestādēm attiecībā uz procesuālajām darbībām un lēmumu izpildi,
vajadzības gadījumā sadarbojoties ar Eurojust starpniecību;
b)

atvieglo izdošanu starp dalībvalstīm;

c)
nodrošina dalībvalstīs piemērojamo normu saderību, ciktāl tas vajadzīgs šīs sadarbības
uzlabošanai;
d)

novērš jurisdikcijas konfliktus starp dalībvalstīm;

e)
pakāpeniski paredz pasākumus, kas nosaka minimālus standartus attiecībā uz noziedzīgu
darbību elementiem un sodiem, ko piemēro tādās jomās kā organizētā noziedzība, terorisms un
narkotiku nelegāla tirdzniecība.
2.

Padome veicina sadarbību ar Eurojust starpniecību,

a)
gādājot par to, lai Eurojust spētu veicināt pietiekamu koordinēšanu starp dalībvalstu
kriminālvajāšanas iestādēm;
b)
sekmējot to, lai Eurojust atbalstītu nopietnu pārrobežu noziegumu kriminālizmeklēšanu,
jo īpaši saistībā ar organizēto noziedzību, cita starpā ņemot vērā Europol veiktos pētījumus;
c)
veicinot ciešu sadarbību starp Eurojust un Eiropas tiesu tīklu, jo īpaši, nolūkā sekmēt
tiesiskās palīdzības lūgumu un izdošanas lūgumu izpildi.32. pants (bijušais K4. pants)
Padome izstrādā nosacījumus un ierobežojumus, ar kādiem 30. un 31. pantā minētās kompetentās
iestādes var rīkoties citas dalībvalsts teritorijā, sazinoties un vienojoties ar tās valsts iestādēm.
33. pants
Šī sadaļa neiespaido to dalībvalsts pienākumu izpildi, kas attiecas uz likumības un kārtības
uzturēšanu un iekšējās drošības sargāšanu.
34. pants
1. Dalībvalstis Padomē cita citu informē un savā starpā apspriežas, lai koordinētu rīcību jomās,
kas minētas šajā sadaļā. Šajā sakarā tās attīsta attiecīgo resoru sadarbību.
2. Padome nosaka pasākumus un veicina sadarbību, ievērojot attiecīgu formu un procedūras, kas
izklāstītas šajā sadaļā, sekmējot Savienības mērķu sasniegšanu. Šajā sakarā Padome pēc kādas
dalībvalsts vai Komisijas ierosinājuma vienprātīgi var
a)

pieņemt kopēju nostāju, kurā definē Savienības attieksmi kādā konkrētā jautājumā;

b)

pieņemt pamatlēmumus dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanai. Pamatlēmumi ir
saistoši dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm
izvēlēties to īstenošanas formu un metodes. Tiem nav tiešas iedarbības;
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c)

pieņemt lēmumus jebkādos citos nolūkos, kas atbilst šīs sadaļas mērķiem, izņemot
dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu. Šie lēmumi ir saistoši, un tiem nav tiešas
iedarbības; Padome ar kvalificētu balsu vairākumu paredz pasākumus, kas vajadzīgi,
lai īstenotu šos lēmumus Savienības līmenī;

d)

izstrādāt konvencijas, kuras iesaka dalībvalstīm pieņemt saskaņā ar to attiecīgajām
konstitucionālajām prasībām. Dalībvalstis sāk attiecīgās procedūras laikā, ko nosaka
Padome.

Tiklīdz konvencijas pieņēmusi vismaz puse dalībvalstu, tās šajās dalībvalstīs stājas spēkā, ja vien
šajās konvencijās nav paredzēts citādi. Konvenciju īstenošanas pasākumi jāparedz Padomē ar
Līgumslēdzēju Pušu divu trešdaļu balsu vairākumu.
3. Gadījumos, kad Padomei lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tās locekļu balsis
sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu, un Padomes
lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis “par”, balsojot vismaz divām trešdaļām
locekļu. Ja Padomei lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tad jebkurš Padomes
loceklis var lūgt pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, pārstāv vismaz
62 % no Savienības kopējā iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais kritērijs nav ievērots,
tad attiecīgo lēmumu nepieņem.
Laikposmā līdz 2004. gada 31. oktobrim piemēro šādus noteikumus:
Gadījumos, kad Padomei lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tās locekļu balsis
sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu, un Padomes
lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 88 balsis “par”, balsojot vismaz divām trešdaļām
locekļu.
4. Par procedūras jautājumiem Padome pieņem lēmumu ar savu locekļu balsu vairākumu.
35. pants
1. Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē , ievērojot šā panta nosacījumus, ir sniegt prejudiciālus
nolēmumus par pamatlēmumu un lēmumu spēkā esamību un interpretāciju, par to konvenciju
interpretāciju, kas pieņemtas saskaņā ar šo sadaļu, un šo konvenciju īstenošanas pasākumu spēkā
esamību un interpretāciju.
2. Nākot klajā ar deklarāciju Amsterdamas Līguma parakstīšanas laikā vai vēlāk, jebkura
dalībvalsts var atzīt, ka Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus, kas precizēti 1.
punktā.
3. Dalībvalstij, kas nāk klajā ar deklarāciju saskaņā ar 2. punktu, ir jānorāda, ka
a)

jebkura šīs dalībvalsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem nevar
pārsūdzēt, var lūgt Tiesu sniegt prejudiciālu nolēmumu par jautājumu, kas radies
sakarā ar kādu lietu, kuru tā izskata un kura attiecas uz kāda 1. punktā minēta akta
spēkā esamību vai interpretāciju, ja šī tiesa uzskata, ka lēmums attiecīgā jautājumā
vajadzīgs, lai tā varētu sniegt spriedumu , vai ka

b)

jebkura šīs dalībvalsts tiesa var lūgt Tiesu sniegt prejudiciālu nolēmumu par
jautājumu, kas radies sakarā ar kādu lietu, kuru tā izskata un kura attiecas uz kāda 1.
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punktā minēta akta spēkā esamību vai interpretāciju, ja šī tiesa uzskata, ka lēmums
šajā jautājumā vajadzīgs, lai tā varētu sniegt spriedumu.
4. Jebkura dalībvalsts, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav nākusi klajā ar deklarāciju saskaņā ar 2.
punktu, ir tiesīga iesniegt Tiesai lietas izklāstu vai rakstiskus apsvērumus par lietām, ko izskata
atbilstīgi 1. punktam.
5. Tiesas kompetencē nav pārbaudīt dalībvalsts policijas vai citu tiesību aizsardzības dienestu
rīcības likumību vai proporcionalitāti vai to dalībvalsts pienākumu izpildi, kas attiecas uz
likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības sargāšanu.
6. Tiesas kompetencē ir pārbaudīt pamatlēmumu un lēmumu likumību, ja dalībvalsts vai Komisija
ir griezusies Tiesā sakarā ar kompetences trūkumu, par būtisku procedūras noteikumu
pārkāpumiem, par šā Līguma vai jebkuru ar tā piemērošanu saistīto tiesību normu pārkāpumiem
vai arī par pilnvaru nepareizu izmantošanu. Šajā punktā paredzētā griešanās tiesā jāveic divos
mēnešos pēc attiecīgā akta publicēšanas.
7. Tiesas kompetencē ir izšķirt jebkuras domstarpības starp dalībvalstīm attiecībā uz tādu aktu
interpretāciju vai piemērošanu, kas pieņemti saskaņā ar 34. panta 2. punktu, ja vien šādas
domstarpības nevar izšķirt Padome sešos mēnešos pēc tam, kad kāds no locekļiem griezies
Padomē. Tiesas kompetencē ir arī izšķirt jebkuras domstarpības starp dalībvalstīm un Komisiju
attiecībā uz tādu konvenciju interpretāciju vai piemērošanu, kas pieņemtas saskaņā ar 34. panta 2.
punkta d) apakšpunktu.
36. pants
1. Koordinēšanas komiteju izveido no augstākajiem ierēdņiem. Papildus koordinācijai Komitejas
pienākumos ir
–

pēc Padomes lūguma vai pēc savas iniciatīvas sniegt atzinumus Padomei;

–

neskarot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 207. pantu, piedalīties Padomes
apspriežu sagatavošanā jomās, kas minētas 29. pantā.

2. Komisija ir pilnībā iesaistīta darbā, ko veic jomās, kuras attiecas uz šo sadaļu.
37. pants
Starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs, kur piedalās dalībvalstis, tās aizstāv
kopējās nostājas, kas pieņemtas saskaņā ar šo sadaļu.
18. un 19. pantu attiecīgi piemēro jomām, uz kurām attiecas šī sadaļa.
38. pants
Nolīgumos, kas minēti 24. pantā, var ietvert jomas, uz ko attiecas šī sadaļa.
39. pants
1. Padome apspriežas ar Eiropas Parlamentu, pirms paredz kādu pasākumu, kas minēts 34. panta
2. punkta b), c) un d) apakšpunktā. Eiropas Parlaments sniedz atzinumu termiņā, ko var noteikt
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Padome un kas nav mazāks par trim mēnešiem. Ja atzinums noliktā laikā nav sniegts, lēmumu var
pieņemt Padome.
2. Prezidentvalsts un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par pārrunām jomās, uz ko
attiecas šī sadaļa.
3. Eiropas Parlaments var uzdot Padomei jautājumus vai sniegt tai ieteikumus. Tas rīko
gadskārtējas debates par panākumiem, kas gūti jomās, uz ko attiecas šī sadaļa.
40. pants
1. Ciešākas sadarbības mērķis šajā sadaļā minētajās jomās ir veicināt to, lai Savienība ātrāk kļūtu
par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, reizē ievērojot Eiropas Kopienas pilnvaras un šajā
sadaļā izklāstītos mērķus.
2. Uz šajā pantā paredzēto ciešāko sadarbību attiecas 29. līdz 39. pants un 40.a līdz 41. pants, ja
vien nav citādi paredzēts 40.a pantā un 43. līdz 45. pantā.
3. Uz šo pantu, kā arī uz 40.a un 40.b pantu attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
noteikumi par Tiesas pilnvarām un to īstenošanu.
40.a pants
1. Dalībvalstis, kas nolēmušas ciešāk sadarboties saskaņā ar 40. pantu, iesniedz lūgumu
Komisijai, kura var iesniegt attiecīgu priekšlikumu Padomei. Ja Komisija priekšlikumu
neiesniedz, tā informē attiecīgās dalībvalstis par šādas rīcības iemesliem. Tādā gadījumā
dalībvalstis, lai saņemtu atļauju ciešāk sadarboties kādā konkrētā jomā, var iesniegt priekšlikumu
Padomei.
2. Šā panta 1. punktā minēto atļauju saskaņā ar 43. līdz 45. pantu piešķir Padome ar kvalificētu
balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma vai vismaz astoņu dalībvalstu ierosmes,
apspriedusies ar Eiropas Parlamentu. Padomes locekļu balsis vērtē saskaņā ar Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu.
Jebkurš Padomes loceklis var lūgt jautājumu izskatīt Eiropadomē. Pēc tam, kad jautājums
Eiropadomē apspriests, Padome var pieņemt lēmumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.
40.b pants
Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties ciešākā sadarbībā, kura izveidota saskaņā ar 40.a pantu, par
savu nodomu paziņo Padomei un informē Komisiju, kas trīs mēnešos pēc paziņojuma saņemšanas
dienas sniedz Padomei atzinumu, ko var papildināt ar ieteikumu par īpašiem noteikumiem, kas
var būt vajadzīgi, lai šī dalībvalsts varētu iesaistīties tādā sadarbībā. Padome par attiecīgo lūgumu
pieņem lēmumu četros mēnešos pēc paziņojuma saņemšanas dienas. Lēmums uzskatāms par
pieņemtu, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu tajā pašā termiņā nav nolēmusi to
pagaidām atlikt; tādā gadījumā Padome paziņo sava lēmuma iemeslus un nosaka termiņu tā
pārskatīšanai.
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Šā panta sakarā Padome pieņem lēmumus, ievērojot 44. panta 1. punktā izklāstītos nosacījumus.
41. pants
1. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 189., 190., 195., 196. līdz 199. pantu, 203., 204. pantu,
205. panta 3. punktu, 206. līdz 209. pantu, 213. līdz 219. pantu, 255. un 290. pantu piemēro
noteikumiem, kas attiecas uz šajā sadaļā minētajām jomām.
2. Administratīvos izdevumus, kas rodas iestādēm, ievērojot noteikumus, kas attiecas uz šajā
sadaļā minētajām jomām, sedz no Eiropas Kopienu budžeta.
3. Darbības izdevumus, ko rada šo noteikumu īstenošana, arī sedz no Eiropas Kopienu budžeta, ja
vien Padome vienprātīgi nepieņem citādu lēmumu. Gadījumos, kad izdevumus nesedz no Eiropas
Kopienu budžeta, tos sedz dalībvalstis atkarībā no to nacionālā kopprodukta lieluma, ja vien
Padome vienprātīgi nepieņem citādu lēmumu.
4. Budžeta procedūra, kas noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, attiecas uz izdevumiem,
ko sedz no Eiropas Kopienu budžeta.
42. pants
Padome pēc Komisijas vai kādas dalībvalsts ierosinājuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu,
var vienprātīgi nolemt, ka uz rīcību 29. pantā minētajās jomās attieksies Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma IV sadaļa, reizē nosakot balsošanas nosacījumus, kas uz to attiecas. Tā iesaka
dalībvalstīm pieņemt šo lēmumu saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

VII sadaļa
CIEŠĀKAS SADARBĪBAS NOTEIKUMI
43. pants
Dalībvalstis, kas nolēmušas ciešāk sadarboties, var izmantot iestādes, procedūras un mehānismus,
kas noteikti šajā Līgumā un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, ja paredzētā sadarbība
a)
ir vērsta uz Savienības un Kopienas mērķu sasniegšanu un to interešu aizstāvēšanu un
ievērošanu, kā arī uz to integrācijas procesa nostiprināšanu;
b)

respektē minētos līgumus un Savienības iestāžu vienoto sistēmu;

c)
respektē acquis communautaire un pasākumus, kas noteikti saskaņā ar pārējiem minēto
Līgumu noteikumiem;
d)
nepārsniedz Savienības vai Kopienas pilnvaras un neskar jomas, kuras ir Kopienas
ekskluzīvā kompetencē;
e)
nevēlami neietekmē iekšējo tirgu, kā tas definēts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
14. panta 2. punktā, vai arī ekonomisko un sociālo kohēziju, kas noteikta saskaņā ar minētā
Līguma XVII sadaļu;
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f)
nerada šķēršļus vai diskrimināciju tirdzniecībā starp dalībvalstīm un neizkropļo
dalībvalstu savstarpējo konkurenci;
g)

iesaista vismaz astoņas dalībvalstis;

h)
respektē to dalībvalstu kompetenci, tiesības un pienākumus, kuras šajā sadarbībā
neiesaistās;
i)
j)

neietekmē Protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā;
ir pieejama visām dalībvalstīm saskaņā ar 43.b pantu.

43.a pants
Ciešāku sadarbību izmanto tikai kā pēdējo līdzekli, ja Padomē konstatēts, ka tādas sadarbības
mērķus atbilstošā termiņā nevar sasniegt, piemērojot attiecīgus pamatlīgumu noteikumus.

43.b pants
Ciešāka sadarbība, tās izveidošanas gaitā, ir pieejama visām dalībvalstīm. Tāpat tā dalībvalstīm ir
pieejama jebkurā laikā saskaņā ar šā Līguma 27.e un 40.b pantu un Eiropas Kopienas dibināšanas
līguma 11.a pantu, ievērojot pamatlēmumu un citus saskaņā ar to pieņemtus lēmumus. Komisija
un dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā, gādā par to, lai tajā iesaistītos pēc iespējas vairāk
dalībvalstu.
44. pants
1. Lai pieņemtu aktus un lēmumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 43. pantā minēto ciešāko sadarbību,
piemēro attiecīgos organizatoriskos noteikumus, ko paredz šis Līgums un Eiropas Kopienas
dibināšanas līgums. Lai gan piedalīties apspriedēs var visi Padomes locekļi, lēmumu pieņemšanā
tomēr piedalās tikai tie, kas pārstāv ciešākā sadarbībā iesaistītās dalībvalstis. Pieņemot lēmumus
par ciešāku sadarbību, kas izveidota saskaņā ar 27.c pantu, kvalificēts balsu vairākums ir tāda pati
attiecīgajiem Padomes locekļiem piešķirto balsu attiecība un tāda pati attiecīgo Padomes locekļu
skaita attiecība, kāda noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktā un šā
Līguma 23. panta 2. punkta otrajā un trešajā daļā. Vienprātīgu lēmumu pieņem tikai attiecīgie
Padomes locekļi.
Minētie akti un lēmumi nav Savienības acquis daļa.
2. Aktus un lēmumus, kas pieņemti, lai īstenotu ciešāku sadarbību, kurā dalībvalstis iesaistās, tās
piemēro tiktāl, ciktāl šie akti un lēmumi attiecas uz tām. Minētie akti un lēmumi ir saistoši tikai
ciešākā sadarbībā iesaistītām dalībvalstīm un attiecīgos gadījumos ir tieši piemērojami tikai tādās
dalībvalstīs. Ciešākā sadarbībā neiesaistītas dalībvalstis netraucē sadarboties iesaistītajām
dalībvalstīm.
44.a pants
Izdevumus, kas radušies, īstenojot ciešāku sadarbību, un kas nav iestāžu administratīvās
izmaksas, sedz iesaistītās dalībvalstis, ja vien Padome pēc apspriedes ar Eiropas Parlamentu
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vienprātīgi nenolemj ko citu.
45. pants
Padome un Komisija, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina konsekvenci darbībās, ko veic atbilstīgi
šai sadaļai, kā arī tādu darbību atbilstību Savienības un Kopienas politikai.
VIII SADAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
46. pants
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma un
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma noteikumi, kas attiecas uz Eiropas Kopienu
Tiesas pilnvarām un šo pilnvaru īstenojumu, šajā līgumā attiecas tikai uz šādiem noteikumiem:
a)
uz noteikumiem, ar ko groza Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, lai
izveidotu Eiropas Kopienu, kā arī Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu un
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu;
b)

uz VI sadaļas noteikumiem saskaņā ar 35. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

c)
uz VII sadaļas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 11. un 11.a
pantā un šā Līguma 40. pantā paredzētajiem nosacījumiem;
d)
uz 6. panta 2. punktu - attiecībā uz iestāžu darbību -, ciktāl tas ir Tiesas jurisdikcijā
saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem un šo Līgumu;
e)
uz 7. pantā paredzētiem procedūras noteikumiem, Tiesai rīkojoties pēc attiecīgās
dalībvalsts lūguma viena mēneša laikā no dienas, kad Padome izdarījusi minētajā pantā paredzēto
konstatāciju;
f)

uz 46. līdz 53. pantu.

47. pants
Ņemot vērā noteikumus, ar ko groza Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, lai
izveidotu Eiropas Kopienu, kā arī Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu un
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, kā arī šos nobeiguma noteikumus, neviens
šā Līguma noteikums neiespaido Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus vai vēlākus līgumus un
aktus, ar ko tos groza vai papildina.
48. pants
Jebkuras dalībvalsts valdība vai Komisija var Padomei iesniegt priekšlikumus grozīt līgumus,
kuri ir Savienības izveides pamatā.
Ja Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un, vajadzības gadījumā, ar Komisiju, sniedz
atzinumu, ka jāsasauc dalībvalstu valdību pārstāvju konference, to sasauc Padomes priekšsēdētājs
nolūkā savstarpēji vienoties par to, kādi grozījumi jāizdara šajos līgumos. Ja paredzami grozījumi
attiecībā uz iestādēm monetārā jomā, jāapspriežas arī ar Eiropas Centrālo banku.

20

Konsolidētā Eiropas Savienības dibināšanas līguma versija (01.05.2004.) - LV
Grozījumi stājas spēkā, kad tos ratificējušas visas dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām
konstitucionālajām prasībām.
49. pants
Jebkura Eiropas valsts, kas respektē 6. panta 1. punktā izklāstītos principus, var lūgt, lai to uzņem
par Savienības locekli. Tā adresē iesniegumu Padomei, kas lēmumu pieņem vienprātīgi,
apspriedusies ar Komisiju un saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, kurš pieņem lēmumu ar
visu tā locekļu absolūtu balsu vairākumu.
Uzņemšanas nosacījumus un šādas uzņemšanas izraisītās korekcijas līgumos, kuri ir Savienības
izveides pamatā, nosaka dalībvalstu nolīgums ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu.
Šo nolīgumu iesniedz ratifikācijai saskaņā ar katras līgumslēdzējas valsts attiecīgajām
konstitucionālajām prasībām.
50. pants
1. Ar šo ir atcelts 2. līdz 7. un 10. līdz 19. pants Līgumā par vienotas Eiropas Kopienu Padomes
un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi, kas parakstīts 1965. gada 8. aprīlī Briselē.
2. Ar šo ir atcelts 1986. gada 17. februārī Luksemburgā un 1986. gada 28. februārī Hāgā
parakstītā Vienotā Eiropas akta 2. pants, 3. panta 2. punkts un III sadaļa.
51. pants
Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.
52. pants
1. Augstās Līgumslēdzējas Puses šo Līgumu ratificē saskaņā ar attiecīgajām konstitucionālajām
prasībām. Ratifikācijas dokumentus deponē Itālijas Republikas valdībai.
2. Šis Līgums stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī ar noteikumu, ka deponēti visi ratifikācijas
dokumenti vai, ja tas nav noticis, nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ratifikācijas
dokumentu deponējusi pēdējā parakstītājvalsts*.
*Stāšanās spēkā: 2003. gada 1. novembrī.

53. pants
Šā Līguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, īru, itāļu,
portugāļu, spāņu un vācu valodā deponē Itālijas Republikas valdības arhīvā; visi teksti ir vienlīdz
autentiski, un Itālijas Republikas valdība izsniedz apliecinātu kopiju visu pārējo parakstītājvalstu
valdībām.
[Saskaņā ar 1994. un 2003. gada Pievienošanās Līgumiem, šī līguma čehu, igauņu, somu, ungāru,
latviešu, lietuviešu, maltiešu, polu, slovaku, slovēņu un zviedru versijas arī ir autentiskas.]
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