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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) mērķis ir izveidot labklājības un labu 
kaimiņattiecību telpu pie ES robežām. Ar Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) ES piedāvā 
kaimiņvalstīm priviliģētas attiecības, kas balstītas uz abpusējām saistībām attiecībā uz tādām 
vērtībām kā demokrātija un cilvēktiesības, tiesiskums, laba pārvaldība, tirgus ekonomikas 
principi un ilgtspējīga attīstība. Šajā politikā paredzēta arī politiskā asociācija un dziļāka 
ekonomiskā integrācija, paaugstināta mobilitāte un uzlaboti tieši personiski kontakti. 

EKP tika izstrādāta 2004. gadā, un tā attiecas uz 16 partnervalstīm, kas atrodas austrumos un 
dienvidos no ES robežas (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, 
Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Moldovas Republika, Maroka, Okupētā Palestīnas teritorija, 
Sīrija, Tunisija un Ukraina). Finanšu līdzekļi tiek piešķirti no Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI), ko piemēro šīm 16 valstīm, uz kurām attiecas EKP, un 
Krievijai.

Pārmaiņas ES attiecībās ar kaimiņvalstīm un jaunākie notikumi kaimiņvalstīs, jo īpaši „arābu 
pavasaris”, ir likuši pārdefinēt Eiropas Savienības politiski stratēģisko sistēmu attiecībām ar 
kaimiņvalstīm. Jaunajā pieejā paredzēts lielāks atbalsts partnervalstīm, kas apņēmušās veidot 
demokrātisku sabiedrību un veikt reformas, saskaņā ar „vairāk par vairāk” un „savstarpējās 
atbildības” principu.

Eiropas Kaimiņattiecību instruments ir precīzi papildinājis EKP, tomēr tajā ir jāatspoguļo 
jaunie apstākļi un tas jāstrukturē tā, lai pastiprinātu jaunās kaimiņattiecību politikas 
pamatprincipus, piemēram, „vairāk par vairāk” principu.

Vairāk par vairāk

Katrai partnervalstij paredzētā atbalsta veids un apmērs ir jānosaka atkarībā no partnervalsts 
saistībām un demokrātisko reformu procesa virzības, kā arī atkarībā no strukturālajām 
reformām, kas garantē tirgus ekonomikas pamatprincipu ievērošanu un izpildi. 

Diferencēta pieeja

Šajā instrumentā izmantoto līdzekļu veids un daudzums ir jādiferencē atkarībā no ekonomiskā 
stāvokļa un katras kaimiņvalsts vajadzībām, kā arī partnervalstu saistībām attiecībā uz 
reformām un to īstenošanas progresu saskaņā ar principu „vairāk par vairāk”. 

Vienkāršošana un lielāka efektivitāte

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumus ieviest vienkāršotākas un elastīgākas 
procedūras. Tiek vienkāršota normatīvā vide un uzlabota ES palīdzības pieejamība reģioniem, 
partnervalstīm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, MVU u. c., tiek atvieglots un saīsināts 
plānošanas process un paātrināta izpildes pasākumu pieņemšana un ES palīdzības piešķiršana. 

Savienības atbalsta konkrētie mērķi
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Šī instrumenta piemērošanas joma ir partnerības un sadarbības nolīgumu, asociācijas 
nolīgumu, paplašinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA) un citu 
attiecīgu nolīgumu piemērošana, labas pārvaldības veicināšana un taisnīga sociālā un 
ekonomiskā attīstība.

Ir jāracionalizē konkrētu tematisko jomu saraksts, lai tas labāk atspoguļotu EKP galvenos 
mērķus un pieeju. Šajā ziņā atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas pieeju un ierosina 
noteikt pamatmērķus, lai izveidotu labklājības un labu kaimiņattiecību telpu pie ES robežām. 

Atzinuma sagatavotāja ierosina, ka Eiropas Kaimiņattiecību instrumentam (EKI) ir jāveicina 
tirgus ekonomikas principi, preču un pakalpojumu tirgu atvēršana, sadarbība starp 
uzņēmumiem, privātā sektora attīstība, jo īpaši, sniedzot atbalstu MVU un uzņēmējdarbībai, 
abu pušu ieguldījumu juridiskā drošība, darba ņēmēju nodarbinātība, cīņa pret korupciju, 
krāpšanos nodokļu jomā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, enerģijas un transporta 
starpsavienojumi un sociālā nodrošinājuma tīklu stiprināšana. 

Atbalsta apturēšana

Eiropas Savienībai jābūt konsekventai un prasīgai savā pieejā attiecībā pret kaimiņvalstīm un 
to saistībām, lai izveidotu labklājības un demokrātijas telpu. Atzinuma sagatavotāja ierosina, 
ka nopietniem un atkārtotiem PTO tiesību aktu vai ar ES noslēgtu tirdzniecības nolīgumu 
noteikumu neievērošanas gadījumiem jābūt pietiekamam iemeslam, lai pilnībā vai daļēji 
apturētu Eiropas Savienības atbalstu.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) LESD 206. pants paredz, ka 
Savienība vispārēju interešu labā veicina
pasaules tirdzniecības saskaņotu attīstību, 
starptautiskās tirdzniecības un tiešo 
ārvalstu ieguldījumu ierobežojumu 
pakāpenisku atcelšanu, kā arī muitas un 
citu šķēršļu mazināšanu.
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Or. es

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus.

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas, pārejas uz 
labi funkcionējošām tirgus ekonomikām
un ilgtspējīgas attīstības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Paplašinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (DCFTA) 
noslēgšana starp ES un kaimiņvalstīm ir 
prioritāte, kam jānodrošina pakāpeniska 
un līdzsvarota abu pušu preču un 
pakalpojumu tirgu atvēršana un tas, ka 
partneri pieņem ES standartiem 
līdzvērtīgus fitosanitāros un vides 
standartus, kā arī minimālos sociālos 
standartus.

Or. es
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Savienības kaimiņattiecību politikas 
galvenajiem mērķiem jābūt publiskā 
iepirkuma tirgu atvēršanai un abu pušu 
ieguldījumu tiesiskās noteiktības 
nodrošināšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot no 
finanšu instrumentiem ieguldītos un ar tiem 
radītos finanšu līdzekļus.

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
plašāk izmantojot Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības bankas (ERAB) spēju 
palielināt saistību īpatsvaru un atļaujot 
izmantot un atkārtoti izmantot no finanšu 
instrumentiem ieguldītos un ar tiem radītos 
finanšu līdzekļus.

Or. es
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu.

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un tādu daudzpusējo nolīgumu ratifikāciju 
un efektīvu īstenošanu, kas attiecas uz 
vides aizsardzību, labu pārvaldību un cīņu 
pret korupciju, krāpšanos nodokļu jomā
un nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā noteiktais atbalsts veicina 
uzlabotu politisko sadarbību un 
pakāpenisku ekonomisko integrāciju starp 
Savienību un partnervalstīm, jo īpaši 
partnerības un sadarbības nolīgumu, 
asociācijas nolīgumu un citu spēkā esošu 
vai turpmāku nolīgumu un kopīgu rīcības 
plānu īstenošanu

1. Šajā regulā noteiktais atbalsts veicina 
uzlabotu politisko sadarbību un 
pakāpenisku ekonomisko integrāciju starp 
Savienību un partnervalstīm, jo īpaši 
partnerības un sadarbības nolīgumu, 
asociācijas nolīgumu, paplašinātu un 
visaptverošu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu (DCFTA) un citu spēkā esošu 
vai turpmāku nolīgumu un kopīgu rīcības 
plānu īstenošanu

Or. es
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, labu 
pārvaldību un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sociālo partneru, 
attīstību; 

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, tirgus 
ekonomikas principus, labu pārvaldību,
cīņu pret korupciju, krāpšanos nodokļu 
jomā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sociālo partneru, 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu 
attīstībā;

b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp atverot 
preču un pakalpojumu tirgus, īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši enerģijas un transporta
starpsavienojumu attīstībā;

Or. es
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
kontaktus;

c) radīt apstākļus labi pārvaldītai cilvēku 
mobilitātei un veicināt tiešus personiskus 
un uzņēmēju sadarbības kontaktus;

Or. es

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, 
izmantojot sociālā nodrošinājuma tīklu 
stiprināšanu, darba ņēmēju 
nodarbinātības paaugstināšanu un privātā 
sektora attīstību, īpaši, sniedzot atbalstu 
MVU un uzņēmējdarbībai; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

Or. es

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izveidot ārvalstu tiešo ieguldījumu 
veikšanai labvēlīgu sistēmu, kas 
nodrošinātu abu pušu ieguldījumu 
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tiesisko noteiktību;

Or. es

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
un ieguldījumu plūsmas, rādītāji, ar 
kuriem iespējams novērtēt ekonomisko 
nevienlīdzību, tostarp bezdarba līmeni.

Or. es

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi 

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi, 
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un citi nolīgumi, kas reglamentē attiecības 
ar partnervalstīm, atbilstošie Komisijas 
paziņojumi, Padomes secinājumi un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kā arī 
būtiskie secinājumi, kas pieņemti, 
ministriem tiekoties ar partnervalstīm.

paplašināti un visaptveroši brīvās 
tirdzniecības nolīgumi (DCFTA) un citi 
nolīgumi, kas reglamentē attiecības ar 
partnervalstīm, atbilstošie Komisijas 
paziņojumi, Padomes secinājumi un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kā arī 
būtiskie secinājumi, kas pieņemti, 
ministriem tiekoties ar partnervalstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā un to reformu mērķu 
īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā un to reformu mērķu 
īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, tirgus ekonomikas 
pamatprincipu ievērošanu un izpildi, 
valsts vajadzības un spējas un Savienības 
atbalsta iespējamo ietekmi.

Or. es

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, dalībvalstis un Eiropas 
Investīciju banka (EIB) nodrošina 

2. Komisija, dalībvalstis un EIB nodrošina 
saskaņotību starp atbalstu, kas tiek sniegts, 
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saskaņotību starp atbalstu, kas tiek sniegts, 
pamatojoties uz šo regulu, un citu 
Savienības, dalībvalstu un Eiropas 
Investīciju bankas sniegto atbalstu.

pamatojoties uz šo regulu, un citu 
Savienības, dalībvalstu, EIB un ERAB 
sniegto atbalstu.

Or. es

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas 
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) tiesību aktu vai Savienības 
tirdzniecības nolīgumu noteikumu 
nopietnu un atkārtotu pārkāpumu vai
dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas 
gadījumā var veikt plānošanas dokumentu 
ad hoc pārskatīšanu. Šādā ārkārtas 
pārskatīšanā nodrošina, ka tiek saglabāta 
saskaņotība starp Savienības atbalstu, kas 
tiek piešķirts, pamatojoties uz šo regulu, un 
atbalstu, kas tiek piešķirts no citiem 
Savienības finanšu instrumentiem. 
Ārkārtas pārskatīšanas rezultātā var 
pieņemt pārstrādātus plānošanas 
dokumentus. Šādā gadījumā Komisija 
nosūta pārstrādātos plānošanas dokumentus 
zināšanai Eiropas Parlamentam un 
Padomei viena mēneša laikā pēc to 
pieņemšanas.

Or. es
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, Savienība uzaicina attiecīgo 
valsti uz apspriedi ar mērķi rast abām 
pusēm pieņemamu risinājumu, ja vien 
konkrētajā gadījumā nepastāv īpaša 
steidzamība. Ja apspriedē ar attiecīgo valsti 
netiek panākts abām pusēm pieņemams 
risinājums vai uzaicinājums uz apspriešanu 
tiek noraidīts, vai īpašas steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt pienācīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. panta 1. punktu, 
tostarp pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
Savienības atbalstu.

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības un 
pamatbrīvības vai nopietni un atkārtoti 
pārkāpj Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) tiesību aktu vai 
Savienības tirdzniecības nolīgumu
noteikumus, Savienība uzaicina attiecīgo 
valsti uz apspriedi ar mērķi rast abām 
pusēm pieņemamu risinājumu, ja vien 
konkrētajā gadījumā nepastāv īpaša 
steidzamība. Ja apspriedē ar attiecīgo valsti 
netiek panākts abām pusēm pieņemams 
risinājums vai uzaicinājums uz apspriešanu 
tiek noraidīts, vai īpašas steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt pienācīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. panta 1. punktu, 
tostarp pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
Savienības atbalstu.

Or. es


