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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu
(2011/2157(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs” (COM(2011)0303) un 2011. gada 8. marta kopīgo paziņojumu 
„Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu 
reģionu” (COM(2011)0200),

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11. marta paziņojumu „Plašāka Eiropa —
kaimiņattiecības: jauna sistēma attiecībām ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm” 
(COM(2003)0104), 2004. gada 12. maija paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politika ––
stratēģijas dokuments” (COM(2004)0373), 2006. gada 4. decembra paziņojumu par 
Eiropas kaimiņattiecību politikas nostiprināšanu (COM(2006)0726), 2007. gada 
5. decembra paziņojumu „Stipra Eiropas kaimiņattiecību politika” (COM(2007)0774), 
2008. gada 3. decembra paziņojumu „Austrumu partnerība” (COM(2008)0823), 
2008. gada 20. maija paziņojumu „Barselonas process — Vidusjūras reģiona valstu 
savienība” (COM(2008)0319) un 2010. gada 12. maija paziņojumu „Eiropas 
kaimiņattiecību politikas novērtējums” (COM(2010)0207),

– ņemot vērā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) attīstību kopš 2004. gada un jo īpaši 
Komisijas progresa ziņojumus par tās īstenošanu, 

– ņemot vērā rīcības plānus, kas pieņemti kopīgi ar Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, 
Maroku, Palestīniešu pašpārvaldi, Tunisiju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju un 
Moldovu, kā arī asociācijas programmu, kas pieņemta ar Ukrainu, 

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2010. gada 26. jūlija un 2011. gada 20. jūnija sanāksmju 
secinājumus par EKP,

– ņemot vērā Austrumu partnerības dalībvalstu ārlietu ministru 2010. gada 13. decembra 
sanāksmē pieņemtos secinājumus,

– ņemot vērā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes 2009. gada 7. maija 
kopīgo deklarāciju,

– ņemot vērā Barselonā 1995. gada 27. un 28. novembrī notikušās Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu ārlietu ministru konferences laikā pieņemto Barselonas deklarāciju, ar ko 
izveido Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerību,

– ņemot vērā to, ka Briseles 2008. gada 13. un 14. marta Eiropadomē tika apstiprināts 
Barselonas process — Savienība Vidusjūras reģionam,

– ņemot vērā 2008. gada 13. jūlijā Parīzē notikušās Vidusjūras reģiona valstu augstākā 
līmeņa sanāksmes deklarāciju,
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– ņemot vērā ES un Marokas Asociācijas padomes 2008. gada 13. oktobra secinājumus,
piešķirot Marokai īpašu statusu, 

– ņemot vērā ES un Jordānijas Asociācijas padomes 2010. gada 26. oktobra secinājumus, 
piešķirot Jordānijai īpašu statusu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta izveidošanai (ENPI)1,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 13/2010 „Vai jaunā Eiropas 
kaimiņattiecību politikas instrumenta ieviešanas sākums ir veiksmīgs un nodrošina 
rezultātus Dienvidkaukāzā (Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā)?”,

– ņemot vērā 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu 
dimensijas pārskatīšanu un par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu dimensijas 
pārskatīšanu (B7-0198/2011 un B7-0199/2011),

– ņemot vērā 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP)2, 
2007. gada 15. novembra rezolūciju par EKP stiprināšanu3, 2006. gada 6. jūlija rezolūciju 
par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (EKPI)4, 2008. gada 5. jūnija 
rezolūciju par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par KĀDP galvenajiem 
aspektiem un pamatvirzieniem5, 2009. gada 19. februāra rezolūciju par EKPI 
pārskatīšanu6, 2009. gada 19. februāra rezolūciju par Barselonas procesu — Savienība 
Vidusjūras reģionam7, 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par pieeju Melnās jūras 
reģionālās politikas jomā8, 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par ES stratēģiju Melnās 
jūras reģionam9, 2010. gada 20. maija rezolūciju par Vidusjūras reģiona valstu 
savienību10, 2010. gada 20. maija rezolūciju par nepieciešamību pēc ES stratēģijas 
attiecībā uz Dienvidkaukāzu11, 2010. gada 9. septembra rezolūciju par situāciju saistībā ar 
Jordānijas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē12, 2011. gada 3. februāra 
rezolūciju par stāvokli Tunisijā13, 2011. gada 17. februāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē14, 
2011. gada 10. marta rezolūcija par dienvidu kaimiņvalstīm un it īpaši Lībiju, tostarp 
humanitārajiem aspektiem15, un 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par situāciju Sīrijā, Jemenā 

                                               
1 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
2 OV C 287 E, 19.1.2006., 312. lpp.
3 OV C 282 E, 6.11.2008., 443. lpp.
4 OV C 303 E, 13.12.2006., 760. lpp.
5 OV C 285 E, 26.11.2009., 11. lpp.
6 OV C 76 E, 25.3.2010., 83. lpp.
7 OV C 76 E, 25.3.2010., 76. lpp.
8 OV C 41 E, 19.2.2009., 64. lpp.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0025.
10 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0192.
11 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0193.
12 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0314.
13 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0038.
14 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0064.
15 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0095.
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un Bahreinā saistībā ar situāciju arābu valstīs un Ziemeļāfrikā,

– ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas (VRVS-PA) 
komisiju ieteikumus, kas tika pieņemti septītās plenārās sesijas laikā, kura norisinājās 
Romā 2011. gada 3. un 4. martā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcijas par EKP stiprināšanu 
41. punktu, kurā aicināts izveidot ES un kaimiņattiecību politikas austrumu partnervalstu 
parlamentāro asambleju (EURONEST),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 8. un 21. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā demokrātijas, cilvēktiesību — it īpaši sieviešu tiesību — taisnīguma, tiesiskuma, 
pamatbrīvību — tostarp vārda, apziņas, reliģijas, apvienošanās un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības — ievērošana un veicināšana, drošības stiprināšana, demokrātiskā stabilitāte, 
labklājības un ienākumu, bagātības un iespēju taisnīga sadale, korupcijas apkarošana un 
labas pārvaldības veicināšana ir ES pamatprincipi un galvenie mērķi, kuri kā kopējas 
vērtības jāizvirza EKP pārskatīšanas uzmanības centrā;

B. tā kā ES interesēs ir sniegt ekonomiski un politiski mērķtiecīgu atbalstu pārejai uz 
demokrātiju; 

C. tā kā nostiprinātas attiecības prasa pārliecinošu un noteiktu apņēmību veikt reformas ar 
mērķi sasniegt reālu progresu iepriekš noteikto kritēriju izpildē;

D. tā kā ES jānodrošinās ar elastīgiem un pienācīgi finansētiem instrumentiem, lai sasniegtu 
tās vērienīgos mērķus;

1. ļoti atzinīgi vērtē Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos kopīgo paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs” un tajā 
minēto pieeju, it īpaši attiecībā uz savstarpējas atbildības principiem un kopīgo 
apņemšanos ievērot cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma vispārējās vērtības, kā arī 
nosacītību un individuālu pieeju partnervalstīm; 

2. uzstāj, ka diferencēšanas pēc darbības rezultātiem vai panākumiem pamatā jābūt skaidri 
noteiktiem un izvērtējamiem kritērijiem;

Padziļināta demokrātija un partnerība ar sabiedrību

3. lai gan ES attiecībā uz politiskajām reformām necenšas noteikt kādu modeli vai „gatavu 
recepti”, uzsver, ka EKP pamatā ir kopējas vērtības un apņemšanās ievērot demokrātiju, 
cilvēktiesības, tiesiskumu un labu pārvaldību;

4. atzinīgi vērtē priekšlikumu par Eiropas Demokrātijas fonda izveidi, kas ir savlaicīga 
atbilde uz kaimiņvalstu iedzīvotāju neatlaidīgajām prasībām ieviest demokrātiju; uzsver, 
ka fonda izveides pamatā jābūt pārredzamības un elastīguma principiem un tam 
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jāpapildina pašreizējie ES instrumenti un ilgstoši pastāvošo Eiropas politisko un ar 
politiku nesaistīto fondu paraugdarbība; uzsver, ka skaidri jānosaka tā darbības joma un 
organizācija un ka tā struktūrām un procedūrām jābūt viegli saprotamām un vienkāršām; 
aicina izveidot patiesi politisku vadības komiteju, kurā līdzdarbojas Eiropas Parlaments, 
kurš jāiesaista arī ex-post kontroles mehānismos; 

5. uzsver, ka ir svarīgi veidot partnerību ar sabiedrību, un šajā saistībā ņem vērā 
priekšlikumu attiecībā uz Pilsoniskās sabiedrības fondu (CSF) kā veidu efektīvākai un 
pilnvērtīgākai līdzekļu izmantošanai pilsoniskās sabiedrības labā;

6. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju izstrādāt skaidru metodiku un 
konkrētus kritērijus šo valstu demokrātijas novērtēšanai un regulāri sniegt pietiekami sīki 
izstrādātus ziņojumus, pamatojoties uz kuriem piešķir līdzekļus saskaņā ar jauno „vairāk 
par vairāk” pieeju, kas balstīta uz izpildi; aicina katru gadu iesniegt šos ziņojumus Ārlietu 
komitejai; uzstāj, ka visos pārskata procesa posmos sistemātiski jāiesaista pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas; 

7. aicina Ārējās Darbības dienestu un Komisiju sniegt vairāk informācijas par savstarpējās 
atbildības principa īstenošanu;

8. uzskata, ka pastāvīgi jāuzrauga situācija cilvēktiesību jomā un ka ikgadējo situācijas 
novērtējumu varētu iekļaut katras partnervalsts gada progresa ziņojuma pielikumā, 
izmantojot skaidru mehānismu divpusējās sadarbības pārskatīšanai un pakāpeniskai 
ierobežošanai gadījumā, ja apstiprinās cilvēktiesību pārkāpumi;

Ilgtspējīga ekonomikas un sociālā attīstība

9. uzsver, ka ilgtspējīga demokrātija, funkcionējošas un nebirokrātiskas iestādes un 
tiesiskums ne vien veicina politisko stabilitāti un sociālo labklājību, bet arī sekmē 
ekonomikas izaugsmi, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, piesaistot ieguldījumus, ļaujot 
veidoties jauniem MVU un veicinot tirdzniecību un tūrismu, tādējādi radot jaunas darba 
vietas un jaunas iespējas; 

10. uzsver, ka steidzami jāievieš tādi neatliekami pasākumi kā līdzfinansējuma piešķiršana jau 
noteiktajiem labākajiem vai izmēģinājuma projektiem vai citiem stratēģiski svarīgiem 
konkrētiem ekonomikas projektiem, kurus var ātri īstenot, gūstot neapstrīdamus reālus 
rezultātus, lai atvieglotu situāciju valstīm, kuras patlaban skar ievērojama 
sociālekonomiskā krīze;

11. stingri atbalsta reģionālās sadarbības veicināšanu un uzsver, ka ir svarīgi attīstīt partneru 
divpusējo un daudzpusējo ekonomisko sadarbību, kas sniegtu jūtamu labumu 
iedzīvotājiem un uzlabotu reģiona politisko klimatu;

Asociācijas nolīgumi

12. norāda uz iespēju, ka sarunas par asociāciju nolīgumiem veicina reformas; uzsver, ka 
visām komponentēm jābūt saistītām, lai ES varētu uzlabot attiecības, izmantojot holistisku 
un konsekventu pieeju; uzskata, ka tādējādi tajās jāietver konkrēti nosacījumi, grafiki un 
izpildes kritēriji, kas regulāri jāuzrauga;
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13. norāda, ka diferencēšana jāpiemēro attiecībā uz tirdzniecību, aicina EKP partnervalstis uz 
tālāku virzību tādu nosacījumu izstrādē kas ļautu izveidot padziļinātas un visaptverošas 
brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) un aicina ES atbalstīt šo valstu reformu centienus un 
attiecīgi atvērt savu iekšējo tirgu; uzsver, ka ES jānovērtē arī katras valsts politiskie, 
sociālie un vides apstākļi saistībā ar šo valstu dalību nākotnes DCFTA; 

14. atzinīgi vērtē atsauci uz LES 49. pantu un uzskata, ka visām austrumu partnerības 
partnervalstīm ir likumīgas tiesības uz centieniem pievienoties ES; uzskata, ka asociāciju 
nolīgumu noslēgšana neizslēdz šo iespēju, bet, tieši pretēji, var būt nozīmīgs solis virzienā 
uz turpmāku Eiropas integrāciju;

15. atkārtoti apstiprina, ka attiecībā uz Dienvidu partnerību par mērķi jāizvirza savstarpēji 
izdevīgi un vērienīgi tirdzniecības nolīgumi, kuri var veicināt DCFTA izveidi, kas 
nepārprotami būs pirmais solis virzienā uz plašo „Eiropas un Vidusjūras reģiona 
ekonomikas telpu”, ar kuras palīdzību arī varēs risināt mūsu dienvidu partnervalstu 
ekonomikas problēmas;

Nozaru sadarbība

16. uzsver, ka ES jāveicina sinerģija Eiropas ārējās un iekšējās politikas starpā, īpaši 
izmantojot tiesību aktu tuvināšanu ar mērķi radīt darba vietas, mazināt nabadzību, sekmēt 
enerģētikas un vides drošību un uzlabot sociālo aizsardzību;

17. norāda, ka jāpastiprina nozaru sadarbības reģionālā un pārrobežu dimensija;

18. uzsver vietējo iestāžu nozīmību mūsu partnervalstu demokrātijas attīstībā; tādējādi aicina 
Komisiju pastiprināt un skaita ziņā palielināt TAIEX1 un mērķsadarbības programmas ar 
vietējām iestādēm ES un partnervalstīs;

Mobilitāte

19. atgādina, ka ES jāuzlabo migrācijas pārvaldība, nodrošinot labākus apstākļus attiecībā uz 
legālajiem migrantiem Eiropas Savienībā; uzskata, ka ES jāatbalsta legālā darbaspēka 
migrācija, veidojot mobilitātes partnerattiecības; 

20. uzsver, ka ir būtiski pievērst īpašu uzmanību jaunākajai paaudzei; norāda, ka ES 
jāpastiprina sadarbība izglītības jomā, nekavējoties paplašinot un palielinot stipendiju 
programmas un skolēnu mobilitāti, ko veicina universitāšu un vidusskolu apmaiņas un 
publiskā un privātā partnerība pētniecības jomā; uzsver īpašo nepieciešamību veidot 
strukturētas informācijas politiku attiecībā uz EKP partnervalstu pilsoņiem par iespējām 
piedalīties ES programmās;

21. uzskata, ka ES jāuzlabo darbs, kas saistīts ar vīzu režīma atvieglošanu un 
atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, lai ieviestu bezvīzu režīmu, tiklīdz tiks izpildīti visi 
nosacījumi; uzsver, ka noteikumiem attiecībā uz patvērumu pilnībā jāatbilst 
starptautiskajām saistībām un pienākumiem un ES standartiem, it īpaši cilvēktiesību jomā;

Reģionālā dimensija

                                               
1 Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instruments.
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22. uzskata, ka jāpastiprina un jāpilnveido Austrumu partnerības daudzpusējā dimensija, 
tostarp Pilsoniskās sabiedrības forums; atzinīgi vērtē priekšlikumu stratēģiskāk izmantot 
daudzpusējo sistēmu, lai veicinātu divpusējās attiecības partneru starpā, un sagaida 
konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir īstenot šo priekšlikumu praksē;

23. atgādina, ka ir svarīgi līdzfinansēt specifiskus reālus reģionālos projektus, lai sekmētu 
kopīgo attīstības un integrācijas procesu; šajā saistībā atzinīgi vērtē iespēju, ko sniedz 
Vidusjūras reģiona valstu savienības izveide attiecībā uz papildināmības palielināšanu 
divpusējās politikas un reģionālās politikas starpā, lai efektīvāk sasniegtu mērķus saistībā 
ar Eiropas un Vidusjūras valstu sadarbību, kuras pamatā ir kopējo vērtību savstarpēja 
atzīšana;

ES un konfliktu risināšana

24. atgādina, ka ES ir vairāk jāiesaistās un aktīvāk un konstruktīvāk jāpiedalās reģionālo 
konfliktu risināšanā, izstrādājot vairāk uzticības veicināšanas pasākumu, apsverot jaunas 
pragmatiskas un inovatīvas pieejas, ieviešot sabiedriskās komunikācijas stratēģijas, 
atbalstot pilsonisko kultūru un kopienu dialogu un stiprinot labas kaimiņattiecības; 

25. uzstāj, ka jāsaglabā reģionālā pieeja, un atzinīgi vērtē lēmumu par Eiropa Savienības īpašā 
pārstāvja (ESĪP) iecelšanu Dienvidkaukāzā, kā arī Vidusjūras dienvidu reģionā, un darba 
grupas izveidi attiecībā uz Vidusjūras dienvidu reģionu;

26. atzinīgi vērtē starptautisko organizāciju, īpaši ANO aģentūru, veikto darbu konflikta vai 
pēckonflikta situācijās un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā visā apkaimē, it īpaši ANO 
Palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) saistības 
attiecībā uz Palestīnas bēgļiem;

Parlamentārā dimensija

27. uzsver, ka Eiropas Parlamentam ar tā parlamentārajām delegācijām un delegācijām 
parlamentārajās asamblejās ir liela nozīme politiskā dialoga pastiprināšanā un plašu 
brīvību, demokrātisko reformu un tiesiskuma veicināšanā kaimiņu partnervalstīs, un 
norāda, ka šādai saskarsmei jābūt arī turpmāko kritēriju izpildes novērtēšanas pamatā;

28. uzsver, ka daudzpusējās parlamentārās asamblejas, piemēram, EURONEST un Vidusjūras 
reģiona valstu savienības parlamentārā asambleja (VRVS-PA), veido būtisku saikni 
uzticības un saskaņotības veicināšanā starp ES un partnervalstīm un pašu partnervalstu 
starpā un tādējādi ievērojami sekmē Eiropas Austrumu partnerības un Vidusjūras reģiona 
valstu savienības mērķu sasniegšanu; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju 
pēc iespējas vairāk iesaistīt EURONEST biedrus Eiropas Austrumu partnerības 
daudzpusējās struktūrās un platformās; uzstāj, ka VRVS-PA jāatzīst par Vidusjūras 
reģiona valstu savienības likumīgu parlamentāru institūciju; uzsver, ka pilntiesīgs 
sekretariāts nodrošinās lielāku VRVS-PA darba saskaņotību un atbilstību EKP 
programmām, kas paredzētas dienvidu reģionālajai dimensijai;

Finansēšana

29. atzinīgi vērtē priekšlikumu par Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un finansējuma 
palielināšanu EKP, kā tas pieprasīts iepriekšējās Parlamenta rezolūcijās; uzskata, ka 
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līdzekļu sadalījumam jābūt elastīgam un pietiekamam attiecībā uz abiem reģioniem, 
izmantojot pieeju, ko nosaka izpildes, nevis ģeogrāfiskais faktors; norāda, ka, ieviešot 
lielāku elastību un vienkāršošanu, jāievēro demokrātiskas kontroles tiesības un 
jāpastiprina izdevumu uzraudzība;

30. uzsver, ka pašreizējai valsts parāda krīzei nevajadzētu ietekmēt EKP finansēšanu;

31. uzskata, ka CSF varētu būt plānota kā neatņemama Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
(EKI) daļa; ierosina apsvērt EKI līdzekļu pārvaldības nodošanu CSF, ja valstis nepilda 
finansēšanas noteikumus neapmierinošas darbības dēļ; 

32. uzsver, ka līdzekļu piešķiršanas pamatā jābūt ierobežotam skaitam skaidri noteiktu 
prioritāšu, ņemot vērā partnervalstu vajadzības un pamatojoties uz nosacītību; norāda, ka 
budžeta atbalsts jāizmanto tikai tad, ja ir nodrošināta pārdomāta budžeta pārvaldība un 
tiek izmantots visu pieejamo instrumentu klāsts, lai labāk atspoguļotu prioritātes;

33. uzsver, ka vajadzīga saskaņota pieeja attiecībā uz palīdzību, ko kaimiņvalstīm sniedz katra 
ES dalībvalsts un ES saistībā ar EKP programmu; atbalsta visus mehānismus, kas 
palīdzētu koordinēt un racionalizēt dažādu ES līdzekļu devēju darbību EKP valstīs, 
neapgrūtinot to ar nevajadzīgu birokrātiju;

34. uzstāj, ka Komisijai jāpieņem tiesību akta priekšlikums, lai grozītu Komisijas 2008. gada 
maijā iesniegtās un Parlamenta 2008. gada 8. jūlijā pieņemtās EKPI Regulas 23. pantu, 
kas ļauj atkārtoti ieguldīt līdzekļus, kas iepludināti no iepriekš veiktām darbībām; 
atgādina, ka šis pasākums jau ir apsvērts un ņemts vērā priekšlikumā par EKP 
pārskatīšanas finansēšanu 2011.–2013. gada budžetā; 

35. atzinīgi vērtē Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
(ERAB) paveikto darbu un uzsver, ka ir svarīgi veidot lielāku sinerģiju ar citām 
starptautiskajām finanšu iestādēm, kas darbojas šajās valstīs; atbalsta grozījumus ERAB 
statūtos, lai arī dienvidu kaimiņvalstis varētu saņemt tās sniegto palīdzību;

*
* *

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu un EKP valstu valdībām un parlamentiem 
un Vidusjūras reģiona valstu savienības ģenerālsekretāram.


