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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. 1. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 42. panta 7. punktu un
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 222. pantu,

– jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 42. panta 7. punktu,
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 222. pantu un Deklarāciju Nr. 37 
par LESD 222. pantu,

2. 2. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā LES 24. pantu un 42. panta 
2. punktu, LESD 122. un 196. pantu un 
Deklarāciju Nr. 37 par LESD 222. pantu,

svītrots

3. 6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma 
4. un 5. pantu,
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4. E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nolūkā risināt šādas problēmas, 
pieņemot Lisabonas līgumu, tika ieviests 
LES 42. panta 7. punkts („savstarpējās 
aizsardzības klauzula” jeb savstarpējās 
palīdzības klauzula”1) un LESD 222. pants 
(„solidaritātes klauzula”), tomēr gandrīz 
trīs gadus pēc Līguma stāšanās spēkā 
praktiska šo klauzulu īstenošana vēl ir 
jāprecizē,

_____________

1 Turpmāk tekstā „savstarpējās aizsardzības
klauzula”, lai gan Līgumā tai nav dots nosaukums. 
Sal. grozītā Briseles līguma V pantā noteiktās 
savstarpējās aizsardzības saistības, kuras saskaņā ar 
līguma parakstītāju ieskatiem ir ietvertas LES 
42. panta 7. punktā (Rietumeiropas Savienības 
Pastāvīgās padomes prezidentūras 2010. gada 
31. marta paziņojums).

E. tā kā nolūkā risināt šādas problēmas, 
pieņemot Lisabonas līgumu, tika ieviests 
LES 42. panta 7. punkts („savstarpējās 
palīdzības klauzula”1) un LESD 222. pants 
(„solidaritātes klauzula”), tomēr gandrīz 
trīs gadus pēc Līguma stāšanās spēkā 
praktiska šo klauzulu īstenošana vēl ir 
jāprecizē,

_____________

1 Turpmāk tekstā „savstarpējās palīdzības
klauzula”, lai gan Līgumā tai nav dots nosaukums. 
Sal. grozītā Briseles līguma V pantā noteiktās 
savstarpējās aizsardzības saistības, kuras saskaņā ar 
līguma parakstītāju ieskatiem ir ietvertas LES 
42. panta 7. punktā (Rietumeiropas Savienības 
Pastāvīgās padomes prezidentūras 2010. gada 
31. marta paziņojums).

5. Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā 21 ES dalībvalsts, kas ir arī 
NATO dalībvalstis, var savstarpēji 
apspriesties, ja ir apdraudēta to teritoriālā 
integritāte, politiskā neatkarība vai 
drošība, un tā kā tās jebkuros apstākļos ir 
apņēmušās bruņota uzbrukuma gadījumā 
nodrošināt kolektīvu aizsardzību,
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6. 1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina dalībvalstis, Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi 
pilnīgi izmantot visu atbilstīgo Līguma 
noteikumu nodrošinātās iespējas, jo īpaši 
savstarpējās aizsardzības klauzulu un 
solidaritātes klauzulu, lai nodrošinātu 
Eiropas iedzīvotājus ar stabilu aizsardzības 
politiku pret nopietniem drošības 
apdraudējumiem, pamatojoties uz lielāku 
rentabilitāti un godīgu sloga un izdevumu 
sadali;

1. mudina dalībvalstis, Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi 
pilnīgi izmantot visu atbilstīgo Līguma 
noteikumu nodrošinātās iespējas, jo īpaši 
savstarpējās palīdzības klauzulu un 
solidaritātes klauzulu, lai nodrošinātu 
Eiropas iedzīvotājus ar stabilu aizsardzības 
politiku pret nopietniem drošības 
apdraudējumiem, pamatojoties uz lielāku 
rentabilitāti un godīgu sloga un izdevumu 
sadali;

7. 2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzīmē NATO jauno stratēģisko 
koncepciju, saskaņā ar kuru papildus tās 
kā karalaika militārās alianses funkcijām 
tā cenšas attīstīt savas spējas darboties kā 
politikas un drošības kopiena, strādājot 
partnerībā ar ES; norāda uz ciešo līdzību 
starp NATO mērķiem un LES 43. pantā 
noteiktajiem mērķiem (agrāk zināmi kā 
Petersbergas uzdevumi); tāpēc aicina 
izvairīties no izmaksu ziņā neizdevīgās 
dubulta darba veikšanas abās 
organizācijās, kā arī no resursu 
izšķērdēšanas un mudina Savienības 
Augsto pārstāvi un NATO 
ģenerālsekretāru daudz ciešāk un 
regulārāk sadarboties, lai novērtētu risku, 
pārvaldītu resursus, veiktu politikas 
plānošanu un īstenotu KDAP civilās un 
militārās operācijas;
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8. 2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b aicina Padomi neiesaistīties pilnīgi 
veltīgajos strīdos par teritorialitāti, bet 
gan pārņemt NATO pieeju, kurā ņem vērā 
nenovēršamus apstākļus, kad reizēm, lai 
atbalstītu sabiedroto drošības intereses, 
nepieciešama rīcība ārpus 
Ziemeļatlantijas reģiona; 

9. 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz plašo instrumentu klāstu, kas 
Savienībai un dalībvalstīm ir pieejams 
ārkārtas apstākļu novēršanai, ievērojot 
solidaritātes principu, piemēram, Civilās 
aizsardzības mehānisms, Solidaritātes 
fonds, kā arī iespēja sniegt ekonomisku 
un finansiālu palīdzību īpaši grūtās 
situācijās atbilstīgi LESD 122. pantam;
atgādina arī par apņēmību izveidot 
savstarpēju politisko solidaritāti ārlietu un 
drošības politikas jomā atbilstīgi LES 
24. pantam; uzsver, ka savstarpējās 
aizsardzības un solidaritātes klauzulu 
mērķis nav aizstāt kādu no šiem 
instrumentiem, bet tos papildināt saistībā 
ar ārkārtas draudu vai postījumu 
situācijām, jo īpaši gadījumos, kad 
katastrofas novēršanai vajadzīga augsta 
līmeņa politiskā koordinēšana un militāro 
spēku iesaistīšana;

4. norāda uz plašo instrumentu klāstu, kas 
Savienībai un dalībvalstīm ir pieejams 
ārkārtas apstākļu novēršanai, ievērojot 
solidaritātes principu; norāda uz noderīgo 
juridisko pamatu, kas attiecīgi sniegts 
LESD 122. pantā par ekonomikas 
situācijai atbilstošu ārkārtas finansējumu 
un LESD 196. pantā par pasākumiem 
civilās aizsardzības jomā; 
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10. 4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b atgādina par apņemšanos sistemātiski 
veidot savstarpēju politisko solidaritāti 
ārlietu un drošības politikas jomā 
atbilstīgi LES 24. pantam; norāda uz 
Lisabonas līgumā paredzētajām iespējām 
uzlabot sadarbību KĀDP jomā, ietverot 
konkrētu uzdevumu un pienākumu 
uzticēšanu valstu grupām, kā arī uz ideju 
par pastāvīgu un strukturētu sadarbību 
militāros jautājumos; uzsver, ka 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
klauzulu mērķis nav aizstāt kādu no šiem 
instrumentiem, bet tos papildināt saistībā 
ar ārkārtas draudu vai postījumu 
situācijām, jo īpaši gadījumos, kad 
katastrofas novēršanai vajadzīga augsta 
līmeņa politiskā koordinācija un militāro 
spēku iesaistīšana;

11. 5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / Augsto pārstāvi pašreizējā 
darba ietvaros saistībā ar kopīgu 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko
īsteno solidaritātes klauzulu atbilstīgi 
Līgumā paredzētajām prasībām, pienācīgi 
ņemt vērā abu klauzulu politiskās un 
funkcionālās dimensijas un ievērot šajā 
rezolūcijā sniegtos ieteikumus;

5. mudina Komisiju un Augsto pārstāvi 
līdz 2012. gada beigām sagatavot kopīgu 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko 
paredz kārtību solidaritātes klauzulas 
īstenošanai saskaņā ar LESD 222. panta 
3. punkta noteikumiem; lai panāktu 
saskaņotību, aicina Politikas un drošības 
komiteju un Pastāvīgo komiteju operatīvai 
sadarbībai iekšējās drošības jautājumos 
iesniegt kopīgu atzinumu par solidaritātes 
klauzulas īstenošanu un savstarpējās 
palīdzības klauzulas izpildes 
nosacījumiem, ietverot sadarbību ar 
NATO; atzīmē, ka attiecībā uz savstarpējā 
atbalsta un palīdzības nemilitārajiem 
aspektiem Padome izmantos kvalificēta 
vairākuma balsošanu; uzsver, ka šajā 
saistībā Parlaments pilnībā jāinformē;
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12. Virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Savstarpējās aizsardzības klauzula Savstarpējās palīdzības klauzula

13. 6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina dalībvalstīm par to 
nepārprotamo pienākumu sniegt visu 
iespējamo palīdzību un atbalstu, ja kādas 
dalībvalsts teritorija kļūst par bruņota 
uzbrukuma mērķi; uzsver, ka, lai gan 
plaša mēroga agresija pret kādu 
dalībvalsti tuvākajā nākotnē šķiet maz 
ticama, gan tradicionālā teritoriālā 
aizsardzība, gan aizsardzība pret jauniem 
draudiem arī turpmāk ir jāuzskata par 
būtiskām prioritātēm; atgādina arī par to, 
ka Līgums paredz, ka tām ES 
dalībvalstīm, kuras ir Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles, kolektīvās 
aizsardzības pamatu vēl joprojām 
nodrošina NATO, kas ir galvenā šīs 
kolektīvās aizsardzības īstenošanas 
platforma, un ka saistībām un sadarbībai 
savstarpējās aizsardzības jomā ir jābūt 
saskanīgām ar NATO loceklēm
noteiktajām saistībām;

6. atgādina dalībvalstīm par to 
nepārprotamo pienākumu sniegt visu 
iespējamo palīdzību un atbalstu, ja kādas 
dalībvalsts teritorija kļūst par bruņota 
uzbrukuma mērķi; atgādina arī par to, ka 
lielākā daļu dalībvalstu ir arī NATO 
dalībvalstis un ka tādējādi Savienības 
kopējai drošības un aizsardzības politikai 
jābūt saderīgai un saskanīgai ar NATO 
noteiktajām saistībām; pienācīgi ņem vērā 
to dalībvalstu drošības un aizsardzības 
politikas specifiku, kas nav NATO 
dalībvalstis, tomēr atzīmē, ka ES 
savstarpējās palīdzības klauzula nekad 
netiks aktivizēta, neapspriežoties ar NATO 
un neaicinot to iesaistīties;

14. 7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. vienlaikus norāda uz vienlīdz būtisko
vajadzību sagatavoties situācijām, kur ir 
iesaistītas tās ES dalībvalstis, kuras nav
NATO locekles, vai ES dalībvalstu 
teritorijas, kuras neietilpst 
Ziemeļatlantijas reģionā un uz kurām 
tādējādi neattiecas Vašingtonas līgums, 
vai situācijām, par kurām NATO ietvaros 
nav panākta vienošanās par kopēju 
rīcību;

7. vienlaikus norāda uz vajadzību 
sagatavoties situācijām, kurās NATO 
izvēlas neiesaistīties;



PA\912571LV.doc 9/11 PE496.318v01-00

LV

15. 9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver atturēšanas nozīmi un tādējādi 
vajadzību nodrošināt pārliecinošas Eiropas 
valstu militārās iespējas; mudina 
dalībvalstis pastiprināt darbu pie kopīgu 
militāro iespēju attīstīšanas, jo īpaši 
izmantojot papildu ES un NATO 
iniciatīvas „Resursu apvienošana un 
koplietošana” un „Viedā aizsardzība”, 
kuras sniedz svarīgas attīstības iespējas 
laikā, kad tiek ierobežoti aizsardzībai 
paredzētie budžeta līdzekļi;

9. uzsver atturēšanas nozīmi un tādējādi 
vajadzību nodrošināt pārliecinošas Eiropas 
valstu militārās iespējas; mudina 
dalībvalstis pastiprināt darbu pie kopīgu 
militāro iespēju attīstīšanas, jo īpaši 
izmantojot papildu ES un NATO 
iniciatīvas „Resursu apvienošana un 
koplietošana” un „Viedā aizsardzība”, 
kuras sniedz svarīgas attīstības iespējas 
laikā, kad tiek ierobežoti aizsardzībai 
paredzētie budžeta līdzekļi; šajā saistībā 
atkārtoti aicina valstu aizsardzības 
ministrijas vēl vairāk pilnībā ņemt vērā 
un izmantot Eiropas Aizsardzības 
aģentūras darbu;

16. 10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina par aicinājumu sistemātiski 
saskaņot prasības militārajā jomā un 
nodrošināt saskaņotu ES aizsardzības 
plānošanas un nodrošināšanas procesu, kas 
atbilst ES līmeņa mērķiem un ir saskaņots 
ar NATO aizsardzības plānošanas procesu; 
ņemot vērā savstarpējās aizsardzības
klauzulas nodrošināto uzlaboto drošības 
garantiju līmeni, mudina dalībvalstis 
apsvērt par drošības plānošanas 
pamatprincipiem noteikt starpvalstu 
sadarbību spēju attīstības jomā un 
attiecīgos gadījumos — specializāciju;

10. atgādina par aicinājumu sistemātiski 
saskaņot prasības militārajā jomā un 
nodrošināt saskaņotu ES aizsardzības 
plānošanas un nodrošināšanas procesu, kas 
atbilst ES līmeņa mērķiem un ir saskaņots 
ar NATO aizsardzības plānošanas procesu; 
ņemot vērā savstarpējās palīdzības
klauzulas nodrošināto uzlaboto drošības 
garantiju līmeni, mudina dalībvalstis 
apsvērt par drošības plānošanas 
pamatprincipiem noteikt starpvalstu 
sadarbību spēju attīstības jomā un 
attiecīgos gadījumos — specializāciju;
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17. 11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina priekšsēdētāja vietnieci / 
Augsto pārstāvi ierosināt praktiskus 
pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu 
reakciju gadījumā, ja kāda dalībvalsts 
piemēro savstarpējās aizsardzības 
klauzulu, kā arī ES iestāžu pienākumus 
panta piemērošanas gadījumā; uzskata, 
ka pienākumam sniegt palīdzību un 
atbalstu, paužot solidaritāti dalībvalstu 
vidū, būtu jānodrošina ātra lēmuma 
pieņemšana Padomē par atbalsta 
sniegšanu dalībvalstij, pret kuru ir vērsts 
uzbrukums;

svītrots

18. 12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka gadījumā, ja tiek veikti 
kopēji pasākumi ar mērķi aizsargāt 
dalībvalsti, pret kuru ir vērsts uzbrukums, 
attiecīgos gadījumos būtu iespējams 
izmantot pastāvošās ES krīzes pārvaldības 
struktūras, un ka īpaši būtu jāparedz ES 
Operāciju štāba darbības aktivizēšanas 
iespēja; uzsver, ka ir vajadzīgs pilntiesīgs 
pastāvīgs ES Operāciju štābs, lai 
nodrošinātu pienācīgu sagatavotības 
līmeni un ātru atbildes reakciju, un 
atgādina par dalībvalstīm paustu 
aicinājumu nodrošināt šādu pastāvīgu 
kapacitāti, pamatojoties uz nesen 
aktivizēto ES Operāciju štābu;

12. uzskata, ka, veicot LES 42. panta 
7. punktā paredzētos pasākumus, pēc 
iespējas lietderīgāk jāizmanto pastāvošās 
ES krīzes pārvaldības struktūras, bet ilgākā 
termiņā ir jāparedz pastāvīga ES 
Operāciju štāba izveide, pamatojoties uz 
nesen aktivizēto ES Operāciju štābu;

19. 32. punkts
[32. punktu pārcelt aiz 27. punkta]
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20. 35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina, ka atbilstīgi solidaritātes 
klauzulai Eiropadomei ir regulāri jānovērtē 
draudi, kas attiecas uz Savienību; uzskata, 
ka šādi novērtējumi ir jāveic vismaz divos 
atšķirīgos līmeņos, proti, ilgtermiņa 
perspektīvā — Eiropadomē īstenojot 
procesu, kas nodrošinātu stratēģiskās 
pieejas atspoguļošanu arī turpmākajos 
Eiropas Drošības stratēģijas un Iekšējās 
drošības stratēģijas atjauninājumos, kā arī 
biežāk sagatavojot visaptverošus pārskatus 
par pastāvošajiem draudiem;

35. atgādina, ka atbilstīgi solidaritātes 
klauzulai Eiropadomei ir regulāri jānovērtē 
draudi, kas attiecas uz Savienību, un šīs 
darbības jāsaskaņo ar NATO partneriem; 
uzskata, ka šādi novērtējumi ir jāveic 
vismaz divos atšķirīgos līmeņos, proti, 
ilgtermiņa perspektīvā — Eiropadomē 
īstenojot procesu, kas nodrošinātu 
stratēģiskās pieejas atspoguļošanu arī 
turpmākajos Eiropas Drošības stratēģijas 
un Iekšējās drošības stratēģijas 
atjauninājumos, kā arī biežāk sagatavojot 
visaptverošus pārskatus par pastāvošajiem 
draudiem;


