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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā, kuru 
Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
G sadaļas 43. punktu
(2010/2124(INI))

Eiropas Parlaments,

–

ņemot vērā Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā, kuru 
Eiropas Parlamentam iesniedza saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
G sadaļas 43. punktu1,

– ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību,

– ņemot vērā 2009. gada 19. februāra2 un 2010. gada 10. marta3 rezolūciju attiecīgi par 
2007. un 2008. gada ziņojumiem par KĀDP,

– ņemot vērā 2010. gada 8. jūlija rezolūciju par Eiropas Ārējās darbības dienestu4,

– ņemot vērā Savienības Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / augstās pārstāves (PV/AP) 
ārlietās un drošības politikas jautājumos deklarāciju par politisko atbildību5,

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 16. septembra secinājumus par ES ārējām attiecībām,

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi — palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu daudzpusēju sadarbību un savstarpēju cieņu, brīvu un 
godīgu tirdzniecību un nabadzības izskaušanu;

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu dimensiju un 
būs svarīgs ES ārpolitikas saskaņotības, konsekvences un efektivitātes uzlabošanas 
instruments;

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai dod jaunu impulsu, proti, ļaujot Savienībai ieņemt 

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV C 76 E, 25.3.2010., 54. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0060.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid, II pielikums.
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savam vadošajam ekonomiskajam statusam un mērķiem atbilstīgu vietu starptautiskajā 
arēnā, organizējoties tā, lai kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa dalībnieci, kas spēj 
uzņemties kopējās atbildības daļu par drošību pasaulē un vadīt kopīgu risinājumu izstrādi 
kopīgiem uzdevumiem;

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā dinamika prasa arī Savienībai rīkoties daudz 
stratēģiskāk, lai panāktu ietekmi starptautiskā līmenī; tā kā ES spēja ietekmēt starptautisko 
kārtību ir atkarīga ne vien no tās politikas nostādņu, darītāju un iestāžu saskaņotības, bet 
arī no tā, vai ir tāda reāla stratēģiska ES ārpolitikas koncepcija, kad visas dalībvalstis 
apvienotu vienu un to pašu prioritāšu un mērķu īstenošanai, tā ka starptautiskajā arēnā tās 
paustu stingru un vienotu nostāju;

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās kārtības pārmaiņām ES aktīvāk jāsadarbojas ar 
pašreizējām un topošajām pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem un daudzpusējiem 
partneriem, lai palīdzētu efektīvi risināt ne vien Eiropas iedzīvotājiem, bet arī visai 
pasaulei kopīgas problēmas;

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu interesēm 
atbilstīgu ES jauno un veco stratēģisko partnerību modeli;

G. tā kā, lai ES iedzīvotāji saprastu un atbalstītu Eiropas ārējās darbības, būtiska nozīme ir 
ES ārpolitikas parlamentārai pārbaudei; tā kā saskaņā ar Lisabonas līguma 1. protokola 
9. un 10. pantu Eiropas Parlaments un valstu parlamenti kopīgi nosaka to, kā organizēt un 
sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā,

Padomes 2009. gada ziņojums par KĀDP

1. atzinīgi vērtē Padomes gada ziņojumu un uzteic tā pārredzamo un tematiski sakārtoto 
struktūru, kas sniedz skaidru pārskatu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
virzieniem un darbībām; atzinīgi vērtē arī Padomes mērķi joprojām akcentēt konfliktu un 
problēmu reģionālo kontekstu un pievērst tam lielāku uzmanību; tomēr pauž nožēlu, ka 
šajā ziņojumā nav iezīmētas iespējamās pieejas šo konfliktu un problēmu risināšanai;

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu vien;  
uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto pasākumu un 
norišu apkopojums;

3. uzskata, ka gada ziņojumā par KĀDP jāizmanto Lisabonas līguma radītā jaunā dinamika 
un šim ziņojumam jākalpo par iestāžu dialoga padziļināšanas instrumentu, proti, 
diskutējot par ES ārpolitikas stratēģijas īstenošanu, novērtējot tās efektivitāti un iezīmējot 
tās turpmāko virzību;

Lisabonas Līguma īstenošana

4. atkārtoti uzsver nostāju, ka, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. 
pantā ietvertajiem mērķiem un principiem, būtu jāizstrādā saskaņota ES ārpolitikas 
stratēģija, kurai būtu skaidri jānorāda ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
intereses; aicina PV/AP šajos centienos pilnībā iesaistīt attiecīgās Parlamenta struktūras;
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5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un Komisijas 
darbību saskaņotība, jāuzlabo mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un jāuzlabo iestāžu 
darbības koordinēšanas process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos politiskajos jautājumos paustu vienotu ES nostāju; 
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību visos 
līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku pieeju ne vien attiecībām ar mūsu kaimiņvalstīm un 
kandidātvalstīm, un partnervalstīm ar Eiropas Savienības dalības perspektīvu, bet arī 
tādām politikas jomām kā, piemēram, tirdzniecība, attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku KĀDP un ārpolitikas virzienu saskaņotību, tādējādi 
palīdzot stiprināt ES lomu un ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju ES efektīvāk paust 
savas intereses un vērtības atbilstīgi tās pašreizējam statusam starptautiskās tirdzniecības 
un ekonomikas jomās;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu saskaņotību un 
konsekvenci: arī ES dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos par 
kopēju ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

8. uzsver, ka ES īpašajiem pārstāvjiem (ESĪP) kopumā jāpārstāv un jākoordinē ES politika 
attiecībā uz reģioniem, kuros ES ir īpašas stratēģiskās vai drošības intereses, kam 
nepieciešama pastāvīga un redzama ES klātbūtne; uzskata, ka starp ESĪP un attiecīgajām 
EĀDD iestādēm jāizveido cieša sadarbība un ka ir jāpārskata svarīgie tematiski jautājumi, 
ko agrāk risināja pilnvarotie pārstāvji, un jāizvirza priekšlikumi šo pienākumu uzticēt 
EĀDD vadošajiem darbiniekiem vai ESĪP; uzskata, ka ir būtiski, lai pirms ESĪP 
uzdevumu un pilnvaru noteikšanas notiktu apspriešanās ar Parlamentu un lai saskaņā ar 
LES 36. panta 1. daļu tiktu izvirzīti priekšlikumi par to, ar kādām procedūrām un kādos 
nolūkos ESĪP savus neizvērstos un izvērstos ziņojumus dara pieejamu Eiropas 
Parlamentam;

9. atgādina Līgumā ierakstīto Parlamenta prerogatīvu, ka KĀDP un KDAP jomā ar to 
apspriedīsies, tā viedokli attiecīgi ņems vērā un tas varēs sniegt ieteikumus; aicina PV/AP 
konsolidēt konsultāciju un ziņošanas pienākumus, ko ārējās darbības jomā  iepriekš pildīja 
Komisija un Padome; sagaida, ka tiktu nostiprinātas Parlamenta demokrātiskās kontroles 
tiesības ES ārējās palīdzības instrumentu stratēģiskās plānošanas jomā;

10. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu Parlamentu 
pilnīgi informē starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūras sākumposmā, sarunu 
posmā un noslēguma posmā; sagaida, ka PV/AP visos procedūras posmos iepazīstinās ar 
visu attiecīgo informāciju par sarunu gaitu, tostarp ar sarunu norādēm un sarunu 
dokumentu projektiem, un atgādina, ka deklarācijā par politisko atbildību PV/AP pauda 
apņēmību konfidenciāliem KĀDP dokumentiem piemērot Pamatnolīguma par 
starptautiskajiem nolīgumiem noteikumus; aicina izveidot efektīvu darbības modeli, kurā 
Parlamenta prerogatīvu ievērošana būtu apvienota ar vajadzīgo konfidencialitātes līmeni; 
uzskata, ka, lai regulētu Parlamenta deputātu piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, ir 
vajadzīga visu ES iestāžu vispusīga vienošanās, kas attiektos uz visām ES struktūrām;
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11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību jānodrošina KĀDP budžeta procedūras lielāka pārredzamība un, lai 
budžeta lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi informēta par šajā politikas jomā 
pieņemto politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas 
pret šīs institūcijas vajadzībām pēc informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu saņemt 
pietiekamu informāciju; atzinīgi vērtē PV/AP pausto atbalstu priekšlikumam, ka visas 
svarīgās KDAP misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanas nolūkā pirms KDAP misiju sākuma 
jāapspriežas ar Parlamenta kompetentajām struktūrām, kam jābūt spējīgām pienācīgi 
uzraudzīt tieši KDAP misijas;

12. uzskata, ka, ja vajadzīgs sniegt ex ante informāciju, regulārās apvienotās apspriežu 
sanāksmes par KĀDP jāpapildina ar citām sanāksmēm; šajā saistībā ierosina, ka, lai 
uzlabotu turpmāko misiju plānošanu un pārvaldību un izstrādātu nākotnes prasībām 
atbilstīgu tālejošu pieeju, sanāksmēs jāiepazīstina arī ar svarīgāko stratēģisko un politiski 
militāro pieredzi; turklāt atgādina, ka ar Parlamentu ir jāapspriežas un tam jāsaņem 
pietiekama informācija par KĀDP iniciatīvu steidzamu finansēšanu saskaņā ar LES 
41. panta 3. punktu;

KĀDP galvenie tematiskie jautājumi

13. uzsver, ka KDAP darbības jāintegrē visaptverošā politikā, kas orientēta uz krīzes skartām 
valstīm un reģioniem; turklāt uzsver, ka pašreizējā mērķa — veiksmīgi izvietot KDAP 
misijas — vietā lielāka uzmanība jāvelta šo misiju veiksmīgai īstenošanai un ilgstošai 
ietekmei attiecīgajās teritorijās;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar citiem ES 
instrumentiem, piemēram, KDAP civilajām vai militārajām misijām, kuras jau izvietotas 
attiecīgajā teritorijā vai kuras varētu izveidot krīzes seku likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju stingra nošķiršana neatspoguļo reālo situāciju 
attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk — iestāžu darbības novecojušu modeli, un tāpēc uzsver, 
ka krīžu pārvarēšanai jāapvieno militāri un civili instrumenti;

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir nostiprināt starptautiskas krīžu pārvarēšanas 
partnerības un uzlabot dialogu ar citiem galvenajiem krīžu pārvarēšanas dalībniekiem, 
piemēram, ANO, NATO, Āfrikas Savienību un EDSO, un trešām valstīm, piemēram, 
ASV, Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju un 
apvienot resursus tādās jomās kā miera uzturēšana un miera nostiprināšana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un terorisma 
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem;

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas varētu 
mazināt ES ārpolitisko neatkarību; atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi steidzami 
jārisina, ieviešot kopēju Eiropas ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā būtu 
energoresursu piegāde no dažādiem piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP apņēmīgi 
īstenot Parlamenta ieteikumus izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, konkrēti 
sekmējot Eiropas vienotību konstruktīvā dialogā ar energoresursu piegādātājiem, īpaši 
Krieviju un tranzītvalstīm;
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17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava vadošā ietekme 
pasaules klimata politikas pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais dialogs ar citiem 
ietekmīgiem politikas dalībniekiem, piemēram, topošajām lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, 
Indiju), Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko attiecību elementu;

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu konsekvenci, par absolūtu prioritāti jāizvirza 
demokrātijas veicināšana, ņemot vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir cilvēktiesību 
aizsardzības pamats; uzskata, ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši EĀDD un tā attiecīgā 
nodaļa, sniedz iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES darbību šajā jomā; atkārtoti pauž 
stingru Parlamenta apņēmību un atgādina tā pastāvīgos centienus aizsargāt cilvēktiesības 
un demokrātiju pasaulē, īstenojot divpusējas attiecības ar trešām valstīm un aktīvi 
piedaloties starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

KĀDP galvenās ģeogrāfiskās prioritātes

Daudzpusējas diplomātiskās attiecības, starptautiskās organizācijas

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo attiecību 
efektivitātei un ka šajā saistībā tai jāuzņemas vadoša loma starptautiskā sadarbībā, 
jāpalīdz sasniegt starptautisku vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla rīcība; uzsver, ka 
nekavējoties jārisina tādi ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi kā terorisms, 
organizētā noziedzība, energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, tūkstošgades attīstības 
mērķu īstenošana un nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un 
atbruņošanās, migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un pilsonisko brīvību veicināšana; 
uzskata, ka, lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas Savienībai, saglabājot savu novērotāja statusu, Apvienoto 
Nāciju Organizācijā būtu jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc būtības pienākas pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot apspriedēs ar ANO dalībvalstīm 
lietoto stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko 
tā pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām atšķiras no citām reģionālām organizācijām; 
iesaka ES tiesības ANO iekļaut darba kārtības svarīgākajos jautājumos divpusējās un 
daudzpusējās augstākā līmeņa sanāksmēs ar stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar ES 
stratēģiskajiem partneriem; turklāt iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt daudzpusēju 
dimensiju, ES divpusējo un daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju darba kārtībā 
iekļaujot globālus jautājumus;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja Eiropas 
Savienībai jāizmanto, lai nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot prātā ES ārpolitikas, 
drošības un aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, ņemot vērā, cik svarīgi ir 
nodrošināt, lai līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā kopīgie spēki un iespējas tiktu 
izmantoti iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski risinājumi, kā pārvarēt grūtības, 
kuras kavē izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību — konkrēti Kipras un Turcijas 
domstarpības;

21. atzīst, ka jānostiprina EDSO un jāatjaunina tās vērtības; pauž stingru pārliecību, ka ES 
efektīvi jāiesaistās uzdevumā nostiprināt EDSO, tostarp nodrošinot, ka šā procesa 
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rezultātā neviena no minētās organizācijas trim dimensijām (politiski militārā, 
ekonomiskā un vides, kā arī humānā dimensija) netiek vājināta; uzsver, ka ES jāvelta 
uzmanība arī Korfu procesa turpināšanai un regulāru augstākā līmeņa sanāksmju rīkošanai 
ar nolūku sniegt politisku atbalstu EDSO pasākumiem un pievērst tiem lielāku sabiedrības 
uzmanību;

Transatlantiskās attiecības

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko sabiedroto un 
stratēģisko partneri ASV, nodrošinot kopīgu pieeju globālajai pārvaldībai un tādu 
uzdevumu risināšanai kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma apkarošana; aicina 
PV/AP rūpīgi koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai nodrošinātu Eiropas kontinenta 
stabilitāti un drošību, tostarp pamatojoties uz sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

Rietumbalkāni

23. pievērš uzmanību visu Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, cik 
svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES; 

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet pauž bažas par 
nopietnajām problēmām un vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas nesenajās vēlēšanās bija 
vērojami vairākās pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām ir svarīga nozīme Kosovā 
patlaban notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu nekavējoties 
sākt Kosovas un Serbijas paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir liels potenciāls veicināt 
stabilitāti Kosovā un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, tostarp saglabāt tiesiskumu 
valsts ziemeļu daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi darboties visā Kosovas teritorijā, aktivizējot darbību 
valsts ziemeļu daļā, un jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts; 

25. aicina PV/AP un Komisiju pēc vēlēšanām padziļināt dialogu ar Bosnijas un Hercegovinas 
politiskajiem vadītājiem, lai palīdzētu valstij un tās iedzīvotājiem saglabāt virzību uz 
integrāciju ES; uzskata, ka Bosnija un Hercegovina nepietiekami īstenojusi ar Eiropas 
integrācijas procesu saistītās reformas un ka etnisko interešu un politiski administratīvo 
teritoriālo vienību interešu dominēšana var kavēt dalībai ES un NATO nepieciešamo 
prasību izpildi;

Austrumu partnerība

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt Austrumu partnerību ar mūsu kaimiņvalstīm 
Eiropas austrumos, lai veicinātu to politisko iesaistīšanos un ekonomisko integrāciju, 
tostarp enerģētikas jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas vērtībām un reformas 
veicinošu noteikumu un stimulu sistēmu;

27. nosoda represijas, ko Baltkrievijas prezidenta Lukašenko režīms īstenojis pret opozīcijas 
locekļiem, žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem pēc 2010. gada 
19. decembrī notikušajām prezidenta vēlēšanām, un pieprasa nekavējoties atbrīvot visus 
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aizturētos; aicina PV/AP un Komisiju ieviest pret režīmu mērķtiecīgas sankcijas, 
piemēram, vīzu izsniegšanas aizliegumu un atsevišķu augstu amatpersonu aktīvu 
iesaldēšanu, un aktivizēt ES atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, lai iedzīvotāju vidū 
nostiprinātu atbalstu Eiropas vērtībām; uzsver, ka svarīgi ir gādāt, lai Baltkrievija netaptu 
izolēta, jo īpaši no pastāvošajiem reģionālās sadarbības ietvariem;

28. pieprasa ES un austrumu kaimiņvalstu parlamentāro asambleju (EURONEST) 
nekavējoties nodibināt bez Baltkrievijas parlamenta dalības, tādējādi uzsverot 
EURONEST lomu demokrātijas un demokrātisko institūciju stiprināšanā un tās nozīmi 
partnerības parlamentārās dimensijas padziļināšanā; 

Krievija

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp sarunām par 
jauno ES un Krievijas nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos ievērot demokrātiskās 
vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai nostiprinātu 
drošību un stabilitāti pasaulē, jāspēcina uz abpusēju cieņu un mijiedarbību balstīta 
partnerība ar Krieviju tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, energoapgāde un tās 
drošība, klimata pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu novēršana un kodolieroču 
neizplatīšana, tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, kas, 
cerams, būtiski padziļinās ES un Krievijas attiecības;

Tuvie Austrumi

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu pašpārvaldes tiešu miera sarunu atjaunošanu un uzsver, ka 
jēgpilnas sarunas jārīko ierobežotā laika posmā un savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; 
atgādina, ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere;

31. aicina ES, ievērojot Padomes 2009. gada 12. decembra secinājumus, atbilstīgi savai 
finansiālajai iesaistei šajā reģionā uzņemties stingrāku politisko lomu; pauž pārliecību, ka 
steidzami un vispusīgi jāmaina ES politika Tuvajos Austrumos, lai īstenotu noteiktu un 
saskaņotu politisko ietekmi, turklāt šī politika jāpapildina ar efektīviem diplomātijas 
līdzekļiem, lai panāktu mieru un stabilitāti šajā tuvējā reģionā, kurā Eiropas Savienībai ir 
stratēģiski svarīgas intereses; aicina PV/AP apsvērt iespēju iesniegt jaunu šim reģionam 
paredzētu Eiropas stratēģiju, izklāstot ES intereses, mērķus un līdzekļus;

Vidusjūras reģions

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties uz Savienības Vidusjūrai izveidi, ES Vidusjūras 
politikā nav izstrādāts skaidrs stratēģisks ilgtermiņa redzējums par attīstību un 
stabilizāciju šajā reģionā, kurā arvien pieaug politiska, ekonomiska un sociāla krīze; 
uzsver, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona integrācijas process steidzami jāizvirza par ES 
politikas prioritāti;

33. atgādina savu lomu ES budžeta pieņemšanas procedūrā un uzsver, ka jānodrošina 
Savienības Vidusjūrai demokrātiskā leģitimitāte, pārredzama lēmumu pieņemšana un 
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Eiropas Parlamenta, Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas un valstu parlamentu
iesaistīšana lemšanas procesā;

34 rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu demokrātiskās 
pārejas procesā, tostarp sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu būt vajadzīga; uzsver, ka 
ir jāpielāgo finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

35. atkārtoti apliecina, ka pilnībā atbalsta Libānas Īpašo tribunālu kā neatkarīgu tiesu, kura 
izveidota ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1757 un kura atbilst augstākajiem tiesu 
standartiem; atkārtoti apliecina stingru atbalstu Libānas suverenitātei, vienotībai un 
teritoriālajai integritātei un visu Libānas institūciju pilnvērtīgai darbībai; uzsver, ka 
iekšējā stabilitāte ir savienojama ar starptautisko tiesību ievērošanu; aicina visus Libānas 
politiskos spēkus turpināt iesaisti atklātā un konstruktīvā dialogā ar nolūku veicināt visu 
Libānas iedzīvotāju sociālo labklājību, pārticību un drošību; atzinīgi vērtē Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pagaidu spēku Libānā (UNIFIL) svarīgo nozīmi un aicina izpildīt 
visus ANO Drošības padomes rezolūcijā 1701 paredzētos noteikumus; 

Āzija

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa risinājums Afganistānas krīzei jāsāk meklēt, pamatojoties uz 
Afganistānas iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo drošību, civiliedzīvotāju 
aizsardzību, ekonomisko un sociālo aizsardzību, kā arī uz samierināšanas mehānismiem, 
opija ražošanas izbeigšanu, stabilas valsts izveidošanu un Afganistānas integrēšanu 
starptautiskajā kopienā, kā arī Al Quaeda izraidīšanu no valsts; atkārtoti pauž nostāju, ka 
ES un tās dalībvalstīm un starptautiskajai kopienai kopumā jāpalīdz Afganistānai veidot 
savu valsti ar spēcīgākām demokrātijas institūcijām, kas spētu nodrošināt valsts 
suverenitāti, vienotību, teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un 
Afganistānas iedzīvotāju labklājību, vienlaikus ievērojot visu valsts etnisko un reliģisko 
kopienu vēsturiskās, reliģiskās, garīgās un kulturālās tradīcijas;

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai šajā reģionā ir liela ietekme un ka Pakistānas 
stabilitātei, demokrātijai un labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes nodrošināšanā kā 
Afganistānā, tā arī reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka Pakistānai ir noteicošā loma 
Afganistānas miera procesā; atzīst, ka 2010. gada augusta postošie plūdi ir bijis liels 
kavēklis Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka gūt panākumus daudzu nopietnu 
problēmu risināšanā; mudina Padomi un Komisiju — kopā ar plašām starptautiskās 
sabiedrības aprindām — ar stingru solidarizēšanos un konkrētu atbalstu reaģēt uz 
Pakistānas neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus 
un uz tās centieniem veidot stipru un plaukstošu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES sniegto 
politisko atbalstu un mudina Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā aktivizētu 
institūciju veidošanu un vairotu administratīvo spēju, un palīdzētu Pakistānas 
demokrātiskajām institūcijām izskaust ekstrēmismu;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu Irānas 
kodolprogrammas jautājumam, tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību Irānas 
kodolprogrammas mierīgajiem nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas likumīgās tiesības 
izmantot kodolenerģiju miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes divējādo pieeju, kuras 
mērķis ir rast diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto sankciju kārtu pret Irānas kodolprogrammu, un 
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ES, ASV, Japānas, Kanādas un Austrālijas paziņotos ierobežojošos papildu pasākumus; 
un stingri nosoda provocējošo un naidīgo retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret Izraēlu, un 
pauž īpašu nožēlu par prezidenta Mahmoud Ahmadinejad draudiem Izraēlas valsts 
pastāvēšanai; pauž nopietnas bažas par Irānas mēģinājumiem panākt mērķi iegūt politisku 
ietekmi Afganistānā, ietekmējot vairāku politisku, ekonomisku un militāru notikumu 
gaitu; uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī cilvēktiesību jautājumus;

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem spēkiem 
saskaņoti risināt strīdīgos jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES un Ķīnas augstākā 
līmeņa sanāksmē; tomēr pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas ekonomiskās un 
juridiskās pārvaldības veidošanā nekādā mērā nav radījuši gatavību risināt pastāvīgos 
smagos un regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi svarīgas ir 
attiecības ar Japānu — valsti, kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības un rūpes par 
cilvēktiesību ievērošanu, — un ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība nedrīkst nomākt 
vajadzīgos centienus aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt atlikušos ekonomiskās 
mijiedarbības šķēršļus;

40. uzteic Indijas iesaistīšanos starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā un operācijā 
„Atalanta”; aicina daudz vairāk sadarboties globālās ekonomikas pārvaldības, 
demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas jautājumu risināšanā; cer uz būtisku progresu 
pašreizējās sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumu; sagaida, ka, lai panāktu konkrētus 
rezultātus, stratēģiskā partnerība ar Indiju tiks izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības plānu;

Āfrika

41. pauž stingru atbalstu un pamudinājumu partnerībām ar Āfrikas Savienību (ĀS) un citām 
Āfrikas reģionālajām organizācijām Āfrikas kontinenta stabilitātes un drošības problēmu 
risināšanā un progresa nodrošināšanā citās tādās svarīgās jomās kā demokrātiska 
pārvaldība, cilvēktiesības, klimata pārmaiņas un Tūkstošgades attīstības mērķi; uzskata, 
ka, paplašinoties ĀS tiesībām un pilnvarām Āfrikas kontinenta drošības un stabilitātes 
jautājumu risināšanā, jo īpaši saistībā ar miera uzturēšanas misijām, ir jākonsolidē iestāžu 
veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesi ĀS un ka ES šajā saistībā jāpalīdz ĀS;

42. atbalsta lēmumu izstrādāt visaptverošu ES pieeju attiecībām ar Āfrikas raga reģionu, 
drošības politiku saistot ar attīstību, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu, ar dzimumu 
saistītiem aspektiem un starptautiskajām humanitārajām tiesībām, lai, ietverot visus ES 
instrumentus, sniegtu ilgtermiņa risinājumus;

43. atzinīgi vērtē ES gatavību atbalstīt Vispārējā miera nolīguma īstenošanu Sudānā mierīgā 
ceļā un veltīt pūles ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai reģionā; vienlaikus uzsver, ka 
jāatjauno centieni novērst nedrošo stāvokli Dārfūrā un panākt vienošanos par ilgstošu 
mieru;

44. atgādina, ka 2010. gada 28. novembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās Kotdivuārā 
vienīgais likumīgais uzvarētājs ir Alassane Ouattara un ka vēlēšanu rezultāti nav 
apstrīdami; mudina visus valsts politiskos spēkus un bruņotos spēkus cienīt Kotdivuāras 
vēlētāju gribu un nekavējoties nodrošināt miermīlīgu varas nodošanu; pauž nožēlu par 
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pēcvēlēšanu politisko strupceļu, kas patlaban iestājies, un par ziņotajiem vardarbības 
aktiem; atbalsta ES sankciju noteikšanu pret L. Gbagbo;

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas reģiona drošības un stabilitātes problēmas jārisina 
ar visaptverošu pieeju, lai, izmantojot visus attiecīgos ES instrumentus, izskaustu 
nabadzību, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju un institūciju veidošanu; uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

Latīņamerika

46. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un par 
daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar Peru un Kolumbiju; tomēr uzsver, ka ES arī 
turpmāk galvenā uzmanība jāvelta Latīņamerikas reģionālās integrācijas procesiem; ar 
gandarījumu atzīmē, ka ir atjaunotas sarunas par asociācijas nolīgumu ar Mercosur
valstīm, un aicina tās drīzāk pabeigt;

47. atzīst Madridē notikušās ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu augstākā 
līmeņa sanāksmes pozitīvos rezultātus un uzsver, ka jāuzrauga Madrides rīcības plāna 
īstenošana; atgādina, ka jāpieņem Eiropas Savienības un Latīņamerikas Miera un drošības 
harta, kurā, pamatojoties uz ANO Statūtiem un saistītajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem, jāiekļauj kopīgo draudu un izaicinājumu pārvarēšanai paredzētu kopīgu politisko 
un drošības darbību stratēģijas un vadlīnijas;

°
°  °

48. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretāram, NATO ģenerālsekretāram, NATO Parlamentārās 
asamblejas priekšsēdētājam, EDSO pašreizējam priekšsēdētājam, EDSO Parlamentārās 
asamblejas priekšsēdētājam, Eiropas Padomes Ministru komitejas priekšsēdētājam, kā arī 
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam.


