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Kā kristieši laji no dažādām Eiropas valstīm mēs iestājamies par likuma spēku kā jebkuras 
funkcionējošas demokrātijas pīlāru. Likuma Varas princips nozīmē, ka visi sabiedriskajā dzīvē aktīvie 
spēki darbojas likuma ietvaros. Tā viņi rīkojas saskaņā ar demokrātiskajām vērtībām un pamattiesībām 
neatkarīgu un taisnīgu tiesu uzraudzībā. Līdz ar to valdības ir atbildīgas likuma priekšā. Likuma Vara 
nozīmē arī cīņu pret korupciju interešu konfliktu gadījumos, kad tiek pārkāptas likuma prasības, un 
mediju brīvības aizstāvēšanu. 

Kā pilsoņi mēs izsakām bažas, ka indivīda brīvība ir apdraudēta. Sevišķi tas vērojams valstīs, kurās 
pāreja uz demokrātiju notikusi nesen. Likuma Vara var būt efektīva tikai tad, ja jurisdikcijas neatkarība 
netiek apdraudēta un tiek saglabāta preses brīvība. Mēs atbalstām atklātu vienprātību divos līmeņos: 
katrā no mūsu dalībvalstīm mums ir jārada šāda vienprātība, sevišķi neatkarīgas jurisdikcijas jautājumā, 
kas kalpo tikai likumam un kuru nekad “nepārņem savā varā” kāds viens politiskais vai sabiedriskais 
spēks. Viscaur Eiropā mums ir nepieciešama stingra vienprātība par Likuma Varu, kas, no vienas puses, 
atzīst Eiropas Savienības likumu primātu, bet, no otras, respektu pret nacionālajām kompetencēm un 
kultūru daudzveidību Eiropā, sevišķi ģimenes likumdošanas jomā. Vienotība daudzveidībā – šis 
aicinājums izrādās iederīgs, ja visi ievēro un realizē kopīgos standartus. ES ir kas vairāk nekā atsevišķo 
valstu sadarbības projekts, tā ir savienība. Kā kristieši Eiropai mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai 
uzturētu šādu vienotību gan mūsu dažādo valstu iekšienē, gan to starpā. 

Pagājušajā gadā tika izveidoti vēl divi instrumenti. Komisija iniciēja “Likuma Varas” mehānismu, 
saskaņā ar ko situācija tiek monitorēta visās dalībvalstīs. Vēl vairāk, jaunais “Kondicionalitātes” 
regulējums ļauj Savienībai reaģēt uz konkrētiem Likuma Varas pārkāpumiem, kas apdraud ES budžetu. 
Tas galu galā var novest pie tā, ka kvalificētais vairākums saskaņā ar Likumu pieņem lēmumu aizturēt 
izmaksas dalībvalstīm. 

Šobrīd spēkā esošās Likuma Varas nepilnības dažās dalībvalstīs mūs kā kristiešu lajus satrauc. Tie, 
kas apzināti uzbrūk Likuma Varai, rīkojas pret tādām Savienības vērtībām, kā vienlīdzība un solidaritāte. 
Tas atstāj iespaidu gan uz lokālo kārtību, gan arī uz Eiropas arhitektūru. Pārkāpumi var sašķobīt mūsu 
kopīgās Eiropas mājas pamatus. Darbs ar tām efektīvi, taisnīgi un sistēmiski nozīmē līdzsvaru un tas ir 
nozīmīgs tests Eiropas integrācijai. 

Mēs aizstāvam kopīgus, integrējošus risinājumus un kategoriski noraidām vēl kādu dalībvalstu 
izstāšanos no Eiropas Savienības. Mēs aicinām valdības rīkoties atbildīgi, pilnībā apzinoties dramatiskās 
Likuma Varas pārkāpšanas sekas. Tai pašā laikā Eiropas pilsoņu un valstu vienlīdzība var tikt īstenota 
tikai tad, ja ES likums tiek ievērots un Likumu Vara tiek respektēta ikvienā dalībvalstī. 
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