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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka Finanšu regulas pārskatīšanā galvenā uzmanība 
tiek pievērsta finanšu noteikumu lielākai saskaņotībai un vienkāršošanai un budžeta 
pārvaldības elastīguma palielināšanai. Tas ir īpaši svarīgi Savienības darbības efektivitātes 
nodrošināšanai ārējās attiecībās.

Taču ir nepieciešams precizēt noteikumus par elastīguma rezervi ārējos finanšu instrumentos, 
lai nodrošinātu, ka iespēja pārnest nepiešķirtos līdzekļus palielina spēju reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem, izvairoties no tā, ka tiek pārvirzīti katra instrumenta 
specifiskajiem mērķiem paredzētie līdzekļi.

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jānostiprina parlamentārā uzraudzība un 
Savienības trasta fondu pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz nesteidzamām darbībām un cita 
starpā Parlamentam sistemātiski tiekot pārstāvētam šo fondu valdēs.

Būtu jākoriģē arī noteikumi par publisko iepirkumu ārējās darbības jomā, lai labāk ņemtu vērā 
atsevišķu kopējā ārpolitikas un drošības politikā ietverto darbību specifiskās iezīmes.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Finanšu gada sākumā var atstāt 
neiedalītus lielākais 10 % no
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II), Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta un finanšu instrumenta 
sadarbībai attīstības jomā (ASI) līdzekļiem, 
lai papildus jau ieplānotajām summām 
paredzētu papildu finansējumu 
reaģēšanai uz apjomīgām neparedzētām 
vajadzībām, jaunām krīzes situācijām vai 
nopietnām politiskajām pārmaiņām trešās 
valstīs. Ja šie neiedalītie līdzekļi gada laikā 
netiek iekļauti saistībās, tie būtu jāpārnes ar 
Komisijas lēmumu.

(4) Būtu jāievieš iespēja pārnest 
atlikušos nepiešķirtos Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta (IPA II), Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta un finanšu 
instrumenta sadarbībai attīstības jomā 
(ASI) līdzekļus 10 % apmērā no katram 
instrumentam sākotnēji piešķirtajām 
apropriācijām, lai palielinātu spēju reaģēt
uz apjomīgām neparedzētām vajadzībām, 
jaunām krīzes situācijām vai nopietnām 
politiskajām pārmaiņām valstīs, uz kurām 
attiecas šie instrumenti, un izvairītos no 
spiediena gada beigās uzņemties saistības 
par nepiešķirtajiem līdzekļiem. Ja šie 
neiedalītie līdzekļi gada laikā netiek 
iekļauti saistībās, tie būtu jāpārnes ar 
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Komisijas lēmumu, nodrošinot, ka tie tiek 
izlietoti atbilstīgi tā instrumenta, kuram 
tie sākotnēji bija piešķirti, konkrētajiem 
mērķiem, uz tiem attiecas ar minēto 
instrumentu saistītie noteikumi un tos 
pārvalda ar minēto instrumentu saistītās 
struktūras.

Pamatojums

Apsvērums jāsaskaņo ar 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu, kas attiecas tikai uz pārnešanu. 
Būtu jāgarantē, ka nepiešķirtos līdzekļus, kas tiek pārnesti, nevar novirzīt citiem mērķiem kā 
vien attiecīgā instrumenta konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) LESD 15. pantā ietvertais 
pārredzamības princips, saskaņā ar kuru 
iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, 
paredz, ka budžeta izpildes jomā 
iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un 
kādiem nolūkiem Savienība izlieto 
līdzekļus. Šāda informācija sekmē 
demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju 
līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā un stiprina Savienības izdevumu 
institucionālo kontroli un uzraudzību. Šie 
mērķi būtu jāsasniedz, publiskojot –
vēlams, ar modernu komunikācijas rīku 
palīdzību – attiecīgu informāciju par 
visiem Savienības līdzekļu saņēmējiem, 
ņemot vērā šo saņēmēju likumīgās tiesības 
uz konfidencialitāti un drošību un –
attiecībā uz fiziskajām personām – tiesības 
uz privātumu un personas datu aizsardzību. 
Tādēļ iestādēm informācijas publiskošanā 
būtu jāievēro selektīva pieeja saskaņā ar 
samērīguma principu. Lēmumiem par 
publiskošanu būtu jābalstās uz attiecīgiem 
kritērijiem ar mērķi sniegt lietderīgu 
informāciju.

(14) LESD 15. pantā ietvertais 
pārredzamības princips, saskaņā ar kuru 
iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, 
paredz, ka budžeta izpildes jomā 
iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un 
kādiem nolūkiem Savienība izlieto 
līdzekļus. Šāda informācija sekmē 
demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju 
līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā, stiprina Savienības izdevumu 
institucionālo kontroli un uzraudzību un 
sniedz milzīgu ieguldījumu tās ticamības 
palielināšanā. Šie mērķi būtu jāsasniedz, 
publiskojot — vēlams, ar modernu 
komunikācijas rīku palīdzību — attiecīgu 
informāciju par visiem Savienības līdzekļu 
saņēmējiem, ņemot vērā šo saņēmēju 
likumīgās tiesības uz konfidencialitāti un 
drošību un — attiecībā uz fiziskajām 
personām — tiesības uz privātumu un 
personas datu aizsardzību. Tādēļ iestādēm 
informācijas publiskošanā būtu jāievēro 
selektīva pieeja saskaņā ar samērīguma 
principu. Lēmumiem par publiskošanu 
būtu jābalstās uz attiecīgiem kritērijiem ar 
mērķi sniegt lietderīgu informāciju.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Saņēmēja vārdu/nosaukumu, 
atrašanās vietu, līdzekļu summu un 
izlietošanas mērķi nedrīkstētu publiskot, ja 
tas varētu apdraudēt saņēmēja integritāti, 
ko aizsargā Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, vai ja tas kaitētu 
saņēmēja likumīgajām komerciālajām 
interesēm.

(22) Saņēmēja vārdu/nosaukumu, 
atrašanās vietu, līdzekļu summu un 
izlietošanas mērķi nedrīkstētu publiskot, ja 
tas varētu apdraudēt saņēmēja integritāti, 
ko jo īpaši aizsargā Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, vai ja tas kaitētu 
saņēmēja likumīgajām komerciālajām 
interesēm.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Juridiskās noteiktības labad būtu 
jāparedz noteikumi par debetnotu 
nosūtīšanas termiņiem.

(47) Lai garantētu juridisko noteiktību 
un pārredzamību, būtu jāparedz noteikumi 
par debetnotu nosūtīšanas termiņiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(105) Dažādās situācijas, kuras parasti 
kvalificē kā “interešu konfliktu”, būtu 
jānošķir un attiecīgi atšķirīgi jātraktē. 
Jēdziens “interešu konflikts” būtu 
jāizmanto tikai gadījumos, kad šādā 
situācijā ir subjekts vai persona, kam ir 
budžeta izpildes, revīzijas vai kontroles 
pienākumi, vai kādas Savienības iestādes 
ierēdnis vai darbinieks. Gadījumos, kad 
ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti 
ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu 
informāciju, šāda rīcība būtu jāuzskata par 
“smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo 

(105) Dažādās situācijas, kuras parasti 
kvalificē kā “interešu konfliktu”, būtu 
jānošķir un attiecīgi atšķirīgi jātraktē. 
Jēdziens “interešu konflikts” būtu 
jāizmanto tikai gadījumos, kad šādā 
situācijā ir subjekts vai persona, kam ir 
budžeta izpildes, revīzijas vai kontroles 
pienākumi, vai kādas Savienības iestādes 
ierēdnis vai darbinieks. Gadījumos, kad 
ekonomikas dalībnieks cenšas nepamatoti 
ietekmēt procedūru vai iegūt konfidenciālu 
informāciju, šāda rīcība būtu jāuzskata par 
“smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
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darbību”. Turklāt var būt situācijas, kad 
ekonomikas dalībniekus nevajadzētu 
izvēlēties līguma īstenošanai, jo pastāv 
konfliktējošas profesionālās intereses. 
Piemēram, uzņēmums nedrīkstētu izvērtēt 
projektu, kurā tas ir piedalījies, un 
revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt 
to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš 
apstiprinājis.

darbību”, un tās dēļ dalībnieku var izslēgt 
no procedūras. Turklāt var būt situācijas, 
kad ekonomikas dalībniekus nevajadzētu 
izvēlēties līguma īstenošanai, jo pastāv 
konfliktējošas profesionālās intereses. 
Piemēram, uzņēmums nedrīkstētu izvērtēt 
projektu, kurā tas ir piedalījies, un 
revidentam nevajadzētu būt iespējai veikt 
to pārskatu revīziju, kurus tas iepriekš 
apstiprinājis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apropriācijām, kuras finanšu gada 
sākumā atstātas neiedalītas un attiecas uz 
līdzekļiem, kas minēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) Nr. 231/2014 
(2014. gada 11. marts), ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(IPA II), Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 232/2014 (2014. gada 11.
marts), ar ko izveido Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentu (EKI), un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020.
gadam (ASI), nepārsniedzot 10 % no katra 
instrumenta sākotnējām apropriācijām.

e) apropriācijām, kuras attiecas uz 
līdzekļiem, kas minēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) Nr. 231/2014 
(2014. gada 11. marts), ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(IPA II), Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 232/2014 (2014. gada 
11. marts), ar ko izveido Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentu (EKI), un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā 2014.–
2020. gadam (ASI), kas tika atstāti 
neiedalīti, lai nodrošinātu lielāku elastību 
reaģēšanai uz neparedzētām vajadzībām 
un kas netika iekļauti saistībās attiecīgā 
finanšu gada laikā, nepārsniedzot 10 % no 
katra instrumenta sākotnējām 
apropriācijām un pilnībā ievērojot tā 
instrumenta mērķus, kuram tās tika 
sākotnēji paredzētas. Šīs apropriācijas 
izlieto atbilstīgi tā instrumenta, kuram tās 
sākotnēji bija piešķirtas, konkrētajiem 
mērķiem, un uz tām attiecas ar minēto 
instrumentu saistītie noteikumi un 
struktūras.
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Pamatojums

Būtu jāgarantē, ka nepiešķirtos līdzekļus, kas tiek pārnesti, nevar novirzīt citiem mērķiem kā 
vien attiecīgā instrumenta konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
39. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija izmanto Savienības 
trasta fondus, tā budžeta projektam 
pievieno darba dokumentu par Savienības 
trasta fondu atbalstītajām darbībām, to 
īstenošanu un sniegumu.

6. Ja Komisija izmanto Savienības 
trasta fondus, tā budžeta projektam 
pievieno detalizētu darba dokumentu par 
Savienības trasta fondu atbalstītajām 
darbībām, to īstenošanu, sniegumu un 
pārvaldības izmaksām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr Komisija var attiecībā uz savas 
iedaļas darbības apropriācijām deleģēt 
savas budžeta izpildes pilnvaras Savienības 
delegāciju vadītājiem un viņu prombūtnē 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanai —
delegāciju vadītāju vietniekiem. Kad 
Savienības delegāciju vadītāji — un viņu 
prombūtnē viņu vietnieki — rīkojas kā 
Komisijas kredītrīkotāji ar pastarpināti 
deleģētām pilnvarām, viņi piemēro 
Komisijas noteikumus par budžeta izpildi,
un uz viņiem attiecas tie paši uzdevumi, 
pienākumi un atbildības prasības, kas 
attiecas uz jebkuru citu Komisijas 
kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām 
pilnvarām.

Tomēr Komisija var attiecībā uz savas 
iedaļas darbības apropriācijām deleģēt 
savas budžeta izpildes pilnvaras Savienības 
delegāciju vadītājiem, tikai attiecībā uz 
darbības apropriācijām, kas paredzētas 
sagatavošanas pasākumiem LES 
V sadaļas jomā, saskaņā ar šīs Regulas 
56. panta 2. punkta c) apakšpunktu —
civilo operāciju komandierim, un šo 
amatpersonu prombūtnē darbības 
nepārtrauktības nodrošināšanai — viņu
vietniekiem. Kad Savienības delegāciju 
vadītāji un civilo operāciju komandieri —
un viņu prombūtnē viņu vietnieki —
darbojas kā Komisijas kredītrīkotāji ar 
pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi 
piemēro Komisijas noteikumus par budžeta 
izpildi un uz viņiem attiecas tie paši 
uzdevumi, pienākumi un atbildības 
prasības, kas attiecas uz jebkuru citu 
Komisijas kredītrīkotāju ar pastarpināti 
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deleģētām pilnvarām.

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana civilo operāciju komandieriem līdzīgi kā Savienības delegāciju 
vadītājiem, strikti attiecinot šo pilnvaru deleģēšanu uz KĀDP satvarā veiktiem sagatavošanas 
pasākumiem, palīdzētu racionalizēt civilo krīžu pārvarēšanas procedūras un ļautu straujāk 
reaģēt uz krīzēm.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta pirmās daļas vajadzībām augstais 
pārstāvis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
veicinātu sadarbību starp Savienības 
delegācijām un Komisijas 
struktūrvienībām.

Šā panta pirmās daļas vajadzībām augstais 
pārstāvis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
veicinātu sadarbību starp Savienības 
delegācijām un civilo operāciju 
komandieri no vienas puses un Komisijas 
struktūrvienībām no otras puses.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
227. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas pasākumiem, ārkārtas 
situāciju seku pārvarēšanai vai 
tematiskajiem pasākumiem Komisija pēc 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas var izveidot trasta fondus, 
pamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts ar 
citiem līdzekļu devējiem. Katra trasta 
fonda izveides aktā nosaka trasta fonda 
mērķus. Komisijas lēmumā, ar ko izveido 
trasta fondu, ietver aprakstu par fonda 
mērķiem, tā izveides pamatojumu saskaņā 
ar 3. punktu, norādi par tā darbības ilgumu 
un provizoriskos nolīgumus ar citiem 
līdzekļu devējiem.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 261. pantu, lai 
paredzētu trasta fondu izveidošanu 
ārkārtas pasākumiem, ārkārtas situāciju 
seku pārvarēšanai vai tematiskajiem 
pasākumiem. Ārkārtas pasākumu 
gadījumos, ja tas nepieciešams 
nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 
saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem piemēro 261.a pantā 
paredzēto procedūru. Šādus trasta fondus
izveido, pamatojoties uz nolīgumu, kas 
noslēgts ar citiem līdzekļu devējiem. Katra 
trasta fonda izveides aktā nosaka trasta 
fonda mērķus. Komisijas lēmumā, ar ko 
izveido trasta fondu, ietver aprakstu par 
fonda mērķiem, tā izveides pamatojumu 
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saskaņā ar 3. punktu, norādi par tā darbības 
ilgumu un provizoriskos nolīgumus ar 
citiem līdzekļu devējiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
227. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības iesaistīšanās sniedz 
pievienoto vērtību — trasta fondus 
Savienības līmenī izveido un īsteno tikai 
tad, ja to mērķus, jo īpaši darbības mēroga 
vai potenciālās ietekmes dēļ, var labāk 
sasniegt Savienības līmenī nekā valsts 
līmenī;

a) Savienības iesaistīšanās sniedz 
pievienoto vērtību — trasta fondus 
Savienības līmenī izveido un īsteno tikai 
tad, ja to mērķus, jo īpaši darbības mēroga 
vai potenciālās ietekmes dēļ, var labāk 
sasniegt Savienības līmenī nekā valsts 
līmenī un ja tos nevar tādā pašā mērā 
sasniegt, izmantojot jebkādu citu jau 
izveidotu finanšu instrumentu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
227. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu līdzekļu devēju 
pārstāvību un nemaksājošo dalībvalstu 
taisnīgu pārstāvību novērotāju statusā, un 
lai lemtu par līdzekļu izlietojumu, katram 
Savienības trasta fondam izveido valdi, 
kuru vada Komisija. Trasta fonda izveides 
aktā paredz noteikumus par valdes sastāvu 
un tās iekšējos noteikumus, kurus pieņem 
Komisija un ievēro līdzekļu devēji. Minētie 
noteikumi ietver prasību par Komisijas 
pozitīvu balsojumu par galīgo lēmumu par 
līdzekļu izlietojumu.

4. Lai nodrošinātu līdzekļu devēju 
pārstāvību un nemaksājošo dalībvalstu un 
Eiropas Parlamenta taisnīgu pārstāvību 
novērotāju statusā, un lai lemtu par 
līdzekļu izlietojumu, katram Savienības 
trasta fondam izveido valdi, kuru vada 
Komisija. Trasta fonda izveides aktā 
paredz noteikumus par valdes sastāvu un 
tās iekšējos noteikumus, kurus pieņem 
Komisija un ievēro līdzekļu devēji. Minētie 
noteikumi ietver prasību par Komisijas 
pozitīvu balsojumu par galīgo lēmumu par 
līdzekļu izlietojumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
228. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības trasta fondus īsteno, 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības, proporcionalitātes, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes principus, kā arī saskaņā ar 
konkrētajiem mērķiem, kas noteikti katrā 
izveides aktā.

1. Savienības trasta fondus īsteno, 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības, proporcionalitātes, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes principus un pilnībā ņemot 
vērā Eiropas Parlamenta budžeta 
kontroles un pārraudzības mehānismu, kā 
arī saskaņā ar konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti katrā izveides aktā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
228. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienības iemaksas tiek izlietotas 
saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 
pamataktā, saskaņā ar kuru ir veikta 
Savienības iemaksa Savienības trasta 
fondā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
228. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija publicē detalizētu 
ziņojumu par Savienības trasta fondu 
atbalstītām darbībām, kā arī par to 
īstenošanu un rezultātiem, katru gadu šo 
ziņojumu kā darba dokumentu pievienojot 
budžeta projektam saskaņā ar 39. panta 
6. punktu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
229. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) trešā valsts ievēro Vispārējās 
cilvēktiesību deklarācijas pamatprincipus;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
229. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) trešā valsts ir pieņēmusi tiesību 
aktus korupcijas apkarošanai.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
261.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

261.a pants

Steidzamības procedūra

1. Deleģētais akts, kas pieņemts 
saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 
nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav 
izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 
2. punktam. Paziņojot par deleģēto aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
izklāsta iemeslus, kādēļ tiek izmantota 
steidzamības procedūra.

2. Eiropas Parlaments vai Padome 
var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 261. panta 6. punktā minēto 
procedūru. Šādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ aktu, tiklīdz Eiropas 
Parlaments vai Padome ir paziņojuši par 
lēmumu izteikt iebildumus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa– 39.1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ca) kad šī iespēja operatīvās 
steidzamības dēļ ir paredzēta lēmumā, ar 
ko izveido civilu krīzes pārvarēšanas 
misiju kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas satvarā.

Pamatojums

Būtu jāļauj izmantot sarunu procedūru civilas krīzes pārvarēšanai, kad tas nepieciešams 
situācijas steidzamības dēļ, un šī ad hoc iespēja jānosaka lēmumā, ar ko tiek izveidota krīzes 
pārvarēšanas misija.
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