CEĻĀ NO ROMAS
CIEŠĀKA SADARBĪBA IR
REALITĀTE JAU TAGAD

Romas deklarācija:
„Mēs rīkosimies kopā – vajadzības gadījumā dažādos tempos un ar dažādu intensitāti, bet vienā un tajā pašā
virzienā, kā esam to darījuši jau iepriekš, saskaņā ar Līgumiem un turot durvis vaļā tiem, kas vēlas mums vēlāk
pievienoties. Mūsu Savienība ir nedalīta un nedalāma.”

„Baltajā grāmatā ir teikts, ka katra scenārija sākumpunkts ir tas, ka 27 dalībvalstis turpina virzību uz priekšu kopā kā Savienība – tas ir pamatprincips.
Un tad ir iespēja, ka tie, kuri vēlas darīt vairāk, var to darīt. Tas ir īss skaidrojums par faktisko situāciju, balsoties uz esošajiem Līgumiem. Šodienas līgumi
būs rītdienas līgumi – ilgā laikposmā. Ciešāka sadarbība eksistē jau šodien.
Tas attiecas ne tikai uz eiro un Šengenas zonu, bet ir arī citi piemēri, tostarp
finanšu darījumu nodoklis, Eiropas vienotais patents vai Eiropas prokurors.”
Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers
(pēc Eiropadomes sanāksmes 2017. gada 10. martā)

Ciešāka sadarbība ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus, ja vienošanos nevar panākt
visas dalībvalstis. Citām ES dalībvalstīm ir tiesības pievienoties, kad tās to vēlas. Procedūra ir paredzēta tam, lai
pārvarētu nespēju darboties gadījumos, kad kādu priekšlikumu bloķē atsevišķa valsts vai neliela valstu grupa, kas
nevēlas piedalīties šajā iniciatīvā. Tomēr saskaņā ar šo procedūru nav atļauts paplašināt pilnvaras ārpus ES Līgumos paredzētajām pilnvarām. Šī iespēja pirmo reizi tika ieviesta ar 1999. gada Amsterdamas līgumu, savukārt ar
2009. gada Lisabonas līgumu procedūra tika formalizēta, un iespēja īstenot ciešāku sadarbību tika attiecināta arī
uz aizsardzības jomu.

PROCEDŪRA
Lai pieņemtu lēmumu par ciešākas sadarbības atļaušanu, ir vajadzīgs kvalificēts dalībvalstu vairākums
Padomē un Eiropas Parlamenta piekrišana. Jauno noteikumu pieņemšanai tad ir nepieciešama to dalībvalstu vienprātība, kuras ir iesaistītas ciešākā sadarbībā, un tos pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas
Parlamentu. Citas dalībvalstis jebkurā laikā var iesaistīties šādā ciešākā sadarbībā.
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VIENOŠANĀS JAU PANĀKTA PAR:
EIROPAS VIENOTO PATENTU
Pateicoties specializētai patentu tiesai, tiesneši, kuriem ir visaugstākā līmeņa juridiskās
un tehniskās zināšanas patentu jomā, varēs izskatīt ar patentiem saistītas lietas. Vienota
tiesa nozīmēs arī to, ka pusēm nevajadzēs vienlaikus iesaistīties vairākās – lielas
izmaksas izraisošās – tiesvedībās dažādās valstīs.
26 dalībvalstis
Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Francija, Itālija,
Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle,
Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste
LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS TIESĪBĀM
Starptautiskie pāri varēs vienoties par to, kuras valsts tiesību akti tiks piemēroti laulības
šķiršanas vai laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespēj vienoties, tiesnešiem būs
kopīga formula, pēc kuras lemt, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami.
17 dalībvalstis
Beļģija, Bulgārija, Vācija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva,
Luksemburga, Ungārija, Malta, Austrija, Portugāle, Rumānija un Slovēnija
SARUNAS NORISINĀS PAR:
EIROPAS PROKURATŪRU (EPPO)
Eiropas Prokuratūra nodrošinās to, ka visos gadījumos, kad pastāv aizdomas
par krāpšanu saistībā ar ES budžetu, tiek veikti nepieciešamie pasākumi un lieta
tiek pilnībā izskatīta, tādējādi noziedzniekiem liekot saprast, ka viņi tiks saukti pie
atbildības tiesā. Tam būs spēcīga preventīva iedarbība.
20 dalībvalstis
Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Vācija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Francija,
Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Austrija, Portugāle, Rumānija,
Slovēnija, Slovākija un Somija
FINANŠU DARĪJUMU NODOKLI (FTT)
Finanšu darījumu nodoklis stiprinās vienoto tirgu, mazinot valstu pieeju dažādību attiecībā uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli, un tas nodrošinās to, ka
finanšu nozare sniedz taisnīgu un būtisku ieguldījumu valsts ieņēmumos.
10 Member States
Beļģija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Austrija, Portugāle, Slovēnija,
Slovākija
MANTISKO ATTIECĪBU NOTEIKUMIEM
Ar regulām, kuras attiecas uz starptautisku pāru mantiskajām attiecībām,
tiks paredzēti skaidri noteikumi par piemērojamiem tiesību aktiem laulības šķiršanas vai nāves gadījumā un izbeigtas paralēlas un, iespējams, pretrunīgas tiesvedības dažādās dalībvalstīs, piemēram, par nekustamo īpašumu vai bankas kontiem.
17 dalībvalstis
Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija,
Itālija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Slovēnija, Somija un
Zviedrija
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