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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu 
dimensijas pārskatu 

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā iepriekšējo 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību 
politiku (EKP), 2007. gada 15. novembra rezolūciju par EKP stiprināšanu, 2006. gada 
6. jūlija rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (EKPI) un 
2009. gada 19. februāra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
pārskatīšanu, 

– 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 Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju un 
Moldovu, kā arī asociācijas programmu, kas pieņemta ar Ukrainu,

– ņemot vērā 2010. gada 26. jūlijā pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par EKP, 

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

– ņemot vērā 2010. gada 12. maija Komisijas paziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību 
politikas novērtējumu 1, 

– ņemot vērā 2008. gada 3. decembra Komisijas paziņojumu par Austrumu partnerību 2,

– ņemot vērā 2007. gada 5. decembra Komisijas paziņojumu par stipru Eiropas 
kaimiņattiecību politiku 3, 2006. gada 4. decembra paziņojumu par Eiropas 
kaimiņattiecību politikas nostiprināšanu 4, 2004. gada 12. maija Eiropas kaimiņattiecību 
politikas stratēģijas dokumentu 5, Komisijas 2003. gada 11. marta paziņojumu „Plašāka 
Eiropa — kaimiņattiecības: jauna sistēma attiecībām ar austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīm” 6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) 

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007)0774 galīgā redakcija.
4 COM(2006) 0726 galīgā redakcija.
5 COM(2004)0373, galīgā redakcija.
6 COM (2003) 0104 galīgā redakcija.



RE\840976LV.doc 3/7 PE454.421v01-00

LV

Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta izveidošanai 1(EKPI),

–     ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.   tā kā ar Lisabonas līgumu ir radīti apstākļi efektīvāku un konsekventāku ES attiecību 
panākšanai ar dalībniekiem un partneriem, īpaši ar tās kaimiņiem; 

B.   tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu Eiropas Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, kuras 
pamatā ir Savienības vērtības un kuru raksturo ciešas un mierīgas uz sadarbību balstītas 
attiecības,

C.   tā kā kopš EKP īstenošanas sākuma ir panāktas ciešākas attiecības ar partnervalstīm un 
daži taustāmi ieguvumi; tā kā joprojām pastāv neatrisinātas problēmas un galvenā 
uzmanība pašlaik ir jāpievērš īstenošanai, skaidri definējot rīcības prioritātes, veicot 
salīdzinošo novērtēšanu un diferencēšanu pēc darbības rezultātiem;

D. tā kā Austrumu partnerība ir nozīmīga politiskā sistēma attiecību padziļināšanai ar citām 
valstīm un to starpā, kuras pamatā ir līdzdalība un līdzatbildība; tā kā ciešākām 
attiecībām ir vajadzīgas stiprākas kopīgas saistības un reāla virzība uz labu pārvaldi;

E. tā kā ES ir jāveicina augšupēja pieeja, palielinot atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un 
plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu demokratizācijas procesus, kas ir priekšnoteikums 
ilgtermiņa stabilizācijai;

F. tā kā neatrisināti konflikti kavē attiecīgo valstu ekonomisko, sociālo un politisko attīstību, 
kā arī reģionālo sadarbību un mazina stabilitāti un drošību; 

G. tā kā EKPI ir veicinājis EKP finansēšanas vienkāršošanu; tā kā izvēloties instrumentu, 
kas nomainīs EKPI, ir jāņem vērā EKP stratēģiskā pārskata secinājumi un jārīko plašas 
apspriedes, 

EKP pārskatīšana — vispārīga informācija

1.  no jauna apstiprina EKP fundamentālās vērtības, principus un saistības, tostarp 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, tirgus ekonomiku, 
ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldi;  uzskata, ka EKP joprojām ir derīgs instruments 
attiecību padziļināšanai un stiprināšanai ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, lai atbalstītu to 
politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas, un uzsver, ka ir svarīgi saglabāt kopīgas 
līdzdalības principu programmu un rīcības izstrādāšanā un īstenošanā;

2.  uzsver, ka EKP stratēģiskajā pārskatā ir jāņem vērā visu partneru augošās politiskās 
saistības un jāpastiprina tāda diferencēšana pēc darbības rezultātiem, kuras pamatā ir 
skaidri formulēti kritēriji;

                                               
1 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
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3.  uzsver nepieciešamību atzīt ar Lisabonas līgumu ieviestās izmaiņas, jo īpaši augstā 
pārstāvja/Komisijas priekšsēdētāja vietnieka lielāko nozīmi, Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EEAS) izveidi un Eiropas Parlamenta jaunās pilnvaras, lai piešķirtu lielāku 
saskaņotību ES ārpolitikai un palielinātu ārējās darbības un ārpolitikas efektivitāti un 
leģitimitāti;

EKP — austrumi

4. atzinīgi vērtē Eiropas Austrumu partnerības  izveidošanu kā politisku sistēmu EKP 
austrumu aspekta attīstībai, kuras mērķis ir padziļināt un stiprināt ES un tās austrumu 
kaimiņu attiecības, turpinot darbu pie politiskās asociācijas, ekonomiskās integrācijas un 
tiesību aktu tuvināšanas, vienlaikus atbalstot politiskās un sociāli ekonomiskās reformas 
partnervalstīs; aicina Padomi, Komisiju un EEAS izstrādāt skaidrus kritērijus šādu 
reformu pārraudzīšanai, atzīmējot, ka kritērijos ir jāņem vērā katra partnera atšķirīgās 
īpašības, tostarp dažādie mērķi un citādās iespējas; 

5.  uzsver, ka Līguma par Eiropas Savienību 49. pantā paredzētās pievienošanās izredzes ir 
partnervalstu ilgtermiņa mērķis un ka ir svarīgi saglabāt šo iespēju kā virzītājspēku 
reformām šajās valstīs;

6. atgādina, ka kopīgajām fundamentālajām vērtībām, tostarp demokrātijai, tiesiskumam un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai, tiesu varas neatkarībai un korupcijas 
apkarošanai, uz kurām pamatojoties tika izveidota EKP un Austrumu partnerība, 
joprojām ir jābūt galvenajiem kritērijiem mūsu partnervalstu sasniegumu novērtēšanā; 
tādējādi mudina Komisiju un EEAS mērķtiecīgāk īstenot gada rīcības programmas šajā 
jomā; 

7.  atzīmē, ka kopš EKP politikas izveides 2004. gadā ir iegūti dažādi rezultāti — pozitīvi 
sasniegumi cilvēktiesību un demokratizācijas jomā vienās partnervalstīs mijās ar 
negatīviem citās, jo īpaši Baltkrievijā; 

8. uzsver, ka cīņai pret korupciju, jo īpaši tiesu varas iestādēs un policijā, ir jābūt vienai no 
galvenajām ES prioritātēm turpmākajās attiecībās ar Austrumu partneriem un ka tam ir 
jāatspoguļojas visaptverošajā iestāžu darbības uzlabošanas programmā; 

9.  uzsver, ka ir svarīgi papildināt ES un Austrumu partnerības valstu divpusējās attiecības ar 
daudzpusējo aspektu, palielinot tematiskajās platformās iekļauto darbību un iniciatīvu 
skaitu, īpaši pievēršot uzmanību aktīva dialoga turpmākai stiprināšanai ar pilsonisko 
sabiedrību; tomēr atzīmē, ka divpusējam aspektam joprojām ir vadošā nozīme, un aicina 
veikt skaidrāku un striktāku diferencēšanu, lai centieniem un saistībām sekotu īstenošana 
un reāla virzība tiktu atalgota; stingri uzskata, ka saišu stiprināšana ar partneriem, kas 
sasnieguši labākos rezultātus, pozitīvi ietekmēs citus partnerus un varētu veicināt 
daudzpusēju sadarbību;

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) ir būtiska nozīme, veicinot 
vērtības, kas ir EKP pamatā, īpaši cilvēktiesību ievērošanu un demokratizāciju, un šo 
PSO lomu, kā arī iesaistīšanos saskaņā ar EKPI uzsāktu projektu īstenošanā un EKP 
rīcības plānu realizācijas uzraudzīšanā ir jāturpina atbalstīt, šim nolūkam novirzot 
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finansiālus un institucionālus resursus; atzinīgi vērtē PSO, jo īpaši partnervalstu, aktīvu 
dalību Pilsoniskās sabiedrības forumā; 

11. uzsver vietējo varas iestāžu nozīmi mūsu partnervalstu demokrātiskajā attīstībā un aicina 
paplašināt mērķsadarbības programmas starp ES un partnervalstu vietējām varas 
iestādēm, kā arī izveidot Austrumeiropas un Dienvidkaukāza vietējo un reģionālo 
asambleju;

12. uzsver preses brīvības un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu svarīgumu demokrātijas 
attīstībā kā līdzekli sabiedrības mijiedarbības un saziņas veicināšanai reģionā un ar ES; 
mudina ES atbalstīt plašsaziņas līdzekļu izveidošanu un konsolidāciju, tostarp ar finanšu 
ieguldījumu, arī kā dažādu sabiedrību tiešas saziņas sekmēšanas veidu; 

13. atgādina viedokli, ka asociācijas nolīgumi ir svarīgs instruments reformu veicināšanai un 
tajos ir jāiekļauj konkrēti nosacījumi, laika grafiki un rezultātu kritēriji un tie jāpapildina 
ar regulāru uzraudzību, lai visaptverošā veidā efektīvi padziļinātu divpusējās attiecības ar 
ES un panāktu lielāku konsekvenci starp šādu nolīgumu daudzajām daļām, proti, 
politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras daļu, kā arī cilvēktiesību ievērošanu; atzinīgi 
vērtē visaptverošās iestāžu darbības uzlabošanas programmas sagatavošanas pasākumu 
uzsākšanu 2011. gadā; uzsver, ka, ņemot vērā asociācijas nolīgumu tālejošo raksturu un 
to izšķirīgo nozīmi Austrumu partnerības nākotnei, ES, sniedzot tehnisko un finanšu 
palīdzību, ir jāatbalsta šīs valstis, lai tās spētu izpildīt īstenošanas saistības;

14. atzinīgi vērtē darbu, ko Armēnijā veic ES Augsta līmeņa padomdevēja grupa, kā arī šādas 
grupas darba uzsākšanu Moldovā; aicina augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 
jautājumos/Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Komisiju apspriest iespēju šādu 
palīdzību piedāvāt citiem austrumu partneriem;

15. uzskata, ka ekonomiskās integrācijas palielināšana ir reformu instruments un pārmaiņu 
veicinātāja; uzskata, ka pēc vajadzīgo nosacījumu izpildes iespēja izveidot padziļinātu un 
visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) ar ES ir viens no svarīgākajiem 
Austrumu partnerības pievilcības faktoriem partnervalstīm, kā arī spēcīgs stimuls 
reformām; 

16. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt pilsoņu mobilitāti un pārvaldīt migrācijas plūsmas ar vīzu 
režīma atvieglošanu un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, lai pakāpeniski virzītos uz 
ilgtermiņa mērķi — pilnīgu vīzu režīma atcelšanu, ar noteikumu, ka ir izpildīti attiecīgie 
nosacījumi; pauž gandarījumu par divpusējiem nolīgumiem, kuros ir paredzēta migrācijas 
jomā pieņemto tiesību aktu atjaunināšana EKP valstīs; uzsver nepieciešamību īstenot 
šādus nolīgumus un politikas virzienus, jo īpaši patvēruma piešķiršanu, pilnībā ievērojot 
starptautiskās saistības un pienākumus, kā arī ES standartus, īpaši cilvēktiesību jomā; 

17. mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību studentu, augstskolu pasniedzēju, pētnieku un 
uzņēmēju mobilitātei, nodrošinot pietiekamus resursus un stiprinot un paplašinot 
stipendiju programmas; atzinīgi vērtē mobilitātes partnerību ar Moldovu un Gruziju un 
atbilstīgi ES vispārējai pieejai migrācijai mudina noslēgt šādu partnerību arī ar citiem 
austrumu partneriem; 
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18. uzsver nozaru sadarbības nozīmīgumu, ņemot vērā augošo savstarpējo atkarību, īpaši 
tādās jomās, kā energoapgādes drošība, vide un klimata pārmaiņas, izglītība, informācijas 
tehnoloģijas, pētniecība, transports, sociālā attīstība un integrācija, nodarbinātība un 
darba vietu radīšanas politika, sadarbība veselības jomā; uzsver, ka ciešāka nozaru 
sadarbība varētu veidot sinerģiju starp ES iekšpolitiku un EKP; šajā sakarībā uzskata, ka 
jāmudina lielāks skaits partnervalstu parakstīt protokolus ar ES par dalību Kopienas 
programmās un aģentūrās; 

19. vēlreiz uzsver EKPI kā EKP finansēšanas instrumenta nozīmi, tomēr uzsver, ka 
nepieciešama lielāka elastība un spēja reaģēt uz krīzes situācijām, kā arī mērķtiecīgāka 
palīdzība, jo īpaši pilsoniskajai sabiedrībai un vietējā līmenī, nodrošinot augšupēju 
pieeju; uzsver saskaņā ar EKPI uzsāktu dažādu programmu pārvaldības un īstenošanas 
uzraudzīšanas lietderīgumu;  aicina Komisiju un EEAS, izstrādājot pēctecības 
instrumentu, rīkot agrīnas apspriedes ar Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības 
ieinteresētajām personām;

20. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt atbilstīgu finansēšanas līmeni, un pauž gandarījumu par 
starptautisko finanšu institūciju un citu donoru darba saskaņotības uzlabošanos, lai 
palielinātu efektivitāti un radītu sinerģiju; uzsver, ka ES ir arī jāsniedz ieguldījums 
partnervalstu esošo resursu labākā izmantošanā, pievēršot lielāku uzmanību praktiskai 
sadarbībai, lai paaugstinātu to iestāžu spēju īstenot reformas un ievērot saistības, kas 
noteiktas dažādos nolīgumos, kuri noslēgti ar ES;

21. uzskata, ka budžeta atbalsts ir lietderīgs instruments, kas varētu radīt reālu stimulu, tomēr 
uzskata, ka tam ir jāpiemēro nosacījumi, tostarp budžeta pārvaldības un kontroles 
procedūru veikšana saņēmējvalstīs, zems korupcijas līmenis un spēja izmantot šo atbalstu 
pārredzamā, efektīvā un atbildīgā veidā;

22. atzīmē ES aktīvāku iesaistīšanos drošības jomā austrumu kaimiņvalstīs, izveidojot ES 
Robežu palīdzības misiju Moldovā un Eiropas Savienības Uzraudzības misiju Gruzijā; 
aicina ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos/Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieci un EEAS pastiprināt iesaistīšanos ieilgušu konfliktu risināšanā, 
aktīvāk piedaloties pastāvīgās un ad hoc struktūrās konfliktu risinājuma meklēšanai, jo 
īpaši EDSO, kā arī īstenojot uzticības veidošanas pasākumus un programmas, tostarp 
jaunu misiju izveidi un pragmatisku iniciatīvu apsvēršanu, piemēram, neformālu saziņu 
ar separātisko teritoriju sabiedrību un līderiem; uzsver, ka ir svarīgi stiprināt labu 
kaimiņattiecību principu ar EKP, Austrumu partnerību un asociācijas nolīgumu sarunām; 
uzskata, ka ES īpašajiem pārstāvjiem joprojām ir svarīga loma, jo īpaši, ja viņu pilnvarās 
ietilpst reģionālais aspekts;

Eiropas Parlamenta loma

23. uzsver Eiropas Parlamenta lielo nozīmi politisko debašu sekmēšanā un tā lomu brīvības 
un demokrātijas stiprināšanā kaimiņvalstu partneru vidū; uzsver tā apņemšanos palielināt 
darba konsekvenci ar dažādu parlamentāro struktūru palīdzību, stiprināt attiecības ar 
pilsonisko sabiedrību un savu struktūru darbību efektivitāti, tostarp labāk izmantot savas 
delegācijas parlamentu sadarbības struktūrās;
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24. mudina ātri izveidot ES un austrumu kaimiņvalstu parlamentāro asambleju 
(EURONEST), uzsverot tās nozīmi demokrātijas un demokrātisku iestāžu stiprināšanā un 
partnerības parlamentārā aspekta padziļināšanā; 

25. uzsver Eiropas Parlamenta nozīmi visos EKP attīstības posmos un jomās gan stratēģisko 
izvēles iespēju formulēšanā, gan EKP īstenošanas pārbaudīšanā, un atkārto apņemšanos 
arī turpmāk izmantot savas tiesības kontrolēt EKP īstenošanu, arī regulāri apspriežoties ar 
Komisiju par EKPI piemērošanu; tomēr pauž nožēlu par ierobežoto piekļuvi 
dokumentiem un iespējām apspriesties, sagatavojot attiecīgo programmu dokumentus, 
turklāt aicina saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu, kurā teikts, ka Parlamentu 
nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos, sniegt Parlamentam piekļuvi 
pilnvarām, kas piešķirtas sarunām ar EKP partnervalstīm par visiem starptautiskajiem 
nolīgumiem;

*
*     *

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības 
augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei un EEAS, Reģionu komitejai, EKP valstu valdībām un parlamentiem, EDSO un 
Eiropas Padomei.


