
AD\1163955LV.docx PE626.722v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Konstitucionālo jautājumu komiteja

2018/2099(INI)

2.10.2018

ATZINUMS

Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja

Ārlietu komitejai

par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2018/2099(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Paulo Rangel



PE626.722v02-00 2/6 AD\1163955LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1163955LV.docx 3/6 PE626.722v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē EII izveidi, pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) ieviešanu un EAF 
pastiprināšanu, jo tie ir nozīmīgi soļi virzībā uz Savienības drošības un aizsardzības 
nostiprināšanu, cieši sadarbojoties ar NATO un pilnībā papildinot to; atzinīgi vērtē Eiropas 
intervences iniciatīvas izveidi kā ātru reakciju uz krīzēm, kas varētu apdraudēt Eiropas 
drošību, vienlaikus uzsverot, ka tā nedrīkst kavēt ES aizsardzības savienības izveidi, 
neraugoties uz to, ka tā ir ārpus ES tiesiskā regulējuma;

2. norāda, ka vairākas dalībvalstis nesen ir prasījušas izveidot ES Drošības padomi, un 
uzskata, ka šī koncepcija ir jāturpina attīstīt, pirms var veikt tās pievienotās vērtības 
izvērtējumu;

3. prasa pilnībā izstrādāt ES kaujas vienību grupas un uzskata, ka prasība par vienprātību 
Padomē ir pretrunā to mērķim kā militārai ātrās reaģēšanas vienībai, lai reaģētu uz jaunām 
krīzēm un konfliktiem visā pasaulē;

4. uzsver nepieciešamību turpināt ES autonomo izlūkošanas resursu pilnveidošanu, proti, 
uzlabojot Eiropas Savienības Izlūkošanas un situāciju centru (ES INTCEN); turklāt 
apstiprina efektīvas Eiropas izlūkošanas vienības izveidi, kas nodrošinātu sadarbības 
iespējas izlūkošanas jomā, proti, saistībā ar kopīgu stratēģiju organizētās noziedzības un 
terorisma apkarošanai, un automātisku datu pieejamību un sadarbspēju starp izlūkošanas 
dienestiem un ar policiju, vienlaikus pilnībā ievērojot ES datu aizsardzības prasības;

5. atzinīgi vērtē pastāvīga operācijas štāba izveidi un EAA budžeta palielināšanu;

6. atkārtoti prasa ieviest Padomē aizsardzības ministru sanāksmes PV/AP vadībā; atzīst, ka 
turpmāka Eiropas integrācija nozīmētu arī demokrātiskāku pārbaudi, īstenojot 
parlamentāro pārbaudi; tādēļ uzsver nepieciešamību nostiprināt Eiropas Parlamenta lomu 
šajā jomā, proti, izveidojot pilntiesīgu drošības un aizsardzības komiteju, kuras darbu 
papildinātu kopīgas parlamentu sanāksmes, kurās piedalītos valstu parlamentu pārstāvji un 
EP deputāti;

7. uzsver, ka jebkurā turpmākā konvencijā vai starpvaldību konferencē, kas sagatavo 
izmaiņas ES Līgumos, būtu jāapsver tādu Eiropas līmeņa spēku izveide, kuriem būtu 
efektīvas aizsardzības spējas, lai iesaistītos miera uzturēšanā, konfliktu novēršanā un 
starptautiskās drošības stiprināšanā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem 
un atbilstīgi LES 43. panta 1. punktā izklāstītajiem uzdevumiem; 

8. norāda, ka gan Savienības KDAP iekšējā, gan ārējā dimensija var iegūt no vienota 
aizsardzības tirgus izveides; 

9. uzskata, ka šis tirgus ir ES drošības politikas neatņemama sastāvdaļa un paredz skaidras 
eksporta pamatnostādnes attiecībā uz ieročiem un militāro aprīkojumu, ko izstrādā ar ES 
budžeta atbalstu;
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10. norāda, ka ar KDAP nesaistītas īstenas ES civilās aizsardzības struktūras izveide un 
EBCG vajadzības var veicināt šāda tirgus izveidi, lai izmantotu sinerģijas priekšrocības 
nolūkā radīt apjomradītus ietaupījumus un samazināt jaudas pārpalikumu;

11. uzsver, ka pasaules drošības vidē, kas arvien attīstās, Eiropas Savienībai ir jābūt iespējām 
neatkarīgi garantēt tās iedzīvotāju drošību, proti, paredzot, ka dalībvalstis nodrošina 
pietiekamus līdzekļus aizsardzībai; tomēr norāda, ka cieša sadarbība starp Eiropas 
Savienību un tās tuvākajiem sabiedrotajiem, piemēram, Apvienoto Karalisti un ASV, 
joprojām ir ļoti svarīga, vienlaikus uzsverot to, ka nedrīkst neņemt vērā attiecīgās šādas 
sadarbības radītās institucionālās sekas.
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