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Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-009098/2016 

Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei) 
Reglamenta 130. pants 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Petras Auštrevičius (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Roberts Zīle (ECR), Ian Duncan (ECR), Urmas Paet (ALDE), 

Daniel Dalton (ECR), Fredrick Federley (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Merja 

Kyllönen (GUE/NGL), Bas Belder (ECR), Heidi Hautala (Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Ana 

Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Kaja Kallas (ALDE), 

Bas Eickhout (Verts/ALE), Javi López (S&D) un Gesine Meissner (ALDE) 

Temats: VP/HR - Spānijas valdības piekrišana tam, ka Maskavas kara kuģi izmanto Seūtas ostas 
iekārtas, tādējādi apdraudot ES sankciju piemērošanu, un iespējamās ģimeniskās saites 
ar komisāru Ariasu Kanjeti 

Kā norādīts jautājumā, uz kuru jāatbild rakstiski, E-002298/2016: 2011. gadā Maskava sāka regulāri 
izmantot Seūtas ostas iekārtas (kas pieder publiskā sektora struktūrai Puertos del Estado). Kopš tā 
laika vismaz 57 Krievijas kara flotes kuģi ir ieradušies Spānijas ostā1, tostarp eskadras mīnu kuģi, 
fregates, jūras desanta kuģi un pat iznīcinātājzemūdene, tādējādi apdraudot pret Krieviju īstenotās ES 
politikas piemērošanu. 

2016. gada oktobrī cits Krievijas kara kuģis, kura maršrutā bija plānots piestāt Seūtas ostā pa ceļam 
uz Sīriju ar nolūku piedalīties pilsoņu kara darbībās, ostā tomēr nepiestāja vienīgi pēc starptautiskās 
sabiedrības protestiem, kas kuģim lika ostu apiet2. Jauniegūta informācija liecina, ka uzņēmums, kas 
kuģiem uzpildīja degvielu, varētu būt saistīts ar komisāru Ariasu Kanjeti, tādējādi kompromitējot 
Komisijas uzticamību3. 

Tā kā ES pret Krieviju ir piemērojusi sankcijas, reaģējot uz Krievijas iesaistīšanos Ukrainas pilsoņu 
karā un Krimas aneksiju, un tā kā ES līdzīgas sankcijas plāno piemērot arī saistībā ar Krievijas gaisa 
uzlidojumiem Alepo, nepietiek tikai ar rakstisku atbildi uz jautājumu E-002298/2016. 

1. Kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve vērtē to, ka Krievijas kara 
kuģi izmanto Seūtas un ES ostas pa ceļam uz Sīriju vai Ukrainu, kamēr ES pret Krieviju turpina 
piemērot sankcijas? 

2. Kāpēc Komisija līdz šim ir klusējusi? 

3. Vai Komisija zina par komisāra Ariasa Kanjetes saistību ar uzņēmumu, kas kuģiem uzpilda 
degvielu? 

                                                      
1  http://thf_media.s3.amazonaws.com/2015/pdf/RussianNavyCeutaVisits.pdf 
2  http://www.huffingtonpost.com/entry/as-aleppo-burns-spain-resupplies-the-russian-

navy_us_5808b794e4b00483d3b5d06a 
3  http://www.vilaweb.cat/noticies/russian-warships-refuel-in-ceuta-with-an-oil-company-linked-to-spanish-eu-

commissioner-miguel-arias-canete%E2%80%A8/ 


