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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiski militāro stāvokli Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi 
anektēja Krimu
(2015/2036(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Ukrainā, īpaši 2015. gada 15. maija 
rezolūciju1,

– ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības 
politikas jūrlietu aspektiem2, 2012. gada 12. septembra rezolūciju par Padomes gada 
ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku3, 2012. gada 
3. jūlija rezolūciju par Austrumu partnerības tirdzniecības aspektiem4 un 2011. gada 
14. decembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu5,

– ņemot vērā 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par ES Stratēģiju attiecībā uz Melno jūru6,

– ņemot vērā ES Padomes 2014. gada 17. marta, 2014. gada 21. marta un 2014. gada 
18. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 17. novembra un 2015. gada 29. janvāra 
secinājumus par Ukrainu,

– ņemot vērā Ārlietu padomes jaunākās deklarācijas,

– ņemot vērā ES asociācijas nolīgumus ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krievijas Federāciju,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 24. jūnija Lēmumu par kārtību, kādā Savienība īsteno 
solidaritātes klauzulu7,

– ņemot vērā Velsā notikušās NATO augstākā līmeņa sanāksmes 2014. gada 5. septembra 
deklarāciju,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2015),

A. tā kā Melnās jūras baseins ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem reģioniem, kurā ES un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0011.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0380.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0334.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0276.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0576.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0025.
7 OV L 192, 1.7.2014., 53. lpp.
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tās dalībvalstīm ir svarīgas intereses, jo īpaši attiecībā uz to drošības garantēšanu un 
saistībā ar ES kaimiņattiecību politiku un Austrumu partnerību; tā kā visi patlaban esošie 
ieilgušie konflikti Moldovas Republikā (Piedņestrā), Gruzijā (Dienvidosetijā un Abhāzijā) 
un starp Armēniju un Azerbaidžānu (Kalnu Karabahā) atrodas Melnās jūras baseinā;

B. tā kā Eiropas Padome ir stingri nosodījusi Krievijas Federācijas veikto Krimas un 
Sevastopoles nelikumīgo aneksiju un to neatzīst; tā kā tāpēc tika noteikti ierobežojumi 
tirdzniecībai starp ES un Krimu;

C. tā kā NATO ir nosodījusi Krievijas Federācijas militāro eskalāciju Krimā, tās īstenoto 
nelikumīgo un neleģitīmo Krimas aneksiju un tās nepārtraukto un tīšo stāvokļa 
destabilizāciju Austrumukrainā, pārkāpjot starptautiskās tiesības;

D. tā kā pēc Krimas nelikumīgās aneksijas Melnās jūras baseinā ir nobīdīts militārais 
līdzsvars, jo Krievija tagad nelikumīgi kontrolē Krimas piekrastes līniju simtiem 
kilometru garumā un blakus esošajos ūdeņos saskaras ar NATO un ES jūras robežām; tā 
kā Krievija ir veicinājusi agresiju Ukrainas teritorijā;

E. tā kā pirms nelikumīgās aneksijas Krievijas sauszemes un gaisa spēku klātbūtne Krimā 
bija minimāla un tie nodarbojās galvenokārt ar Sevastopoles, kas ir Krievijas Melnās 
jūras kara flotes galvenā bāze, un divu blakus esošo jūras kara bāzu aizsardzību; tā kā, 
izmantojot militārās klātbūtnes pastiprināšana Krimā un Melnās jūras baseinā pēc 
aneksijas, Krievija grib izveidot apvienotos uzbrukuma triecienspēkus, kas sastāv no 
jūras, sauszemes un gaisa karaspēka vienībām;

F. tā kā Krievija pēc aneksijas ir paātrinājusi Melnās jūras flotes palielināšanu un 
modernizāciju; tā kā Melnās jūras flotes modernizācijas plāns ir viena no 
vērienīgākajām Krievijas valsts 2020.-2011. gada apbruņošanās programmas daļām; tā 
kā 2014. gada decembrī Krievijas valdība apstiprināja jaunu militāro doktrīnu, kas par 
galveno drošības apdraudējumu Krievijai uzskata NATO;

G. tā kā Turcija ir NATO sabiedrotā, kurai ir jūras spēki un kas ir aktīva reģionālās 
ārpolitikas spēlētāja un svarīga ES partnere ne tikai jautājumos, kas attiecas uz 
enerģētiku un robežu drošību; tā kā Turcijas stratēģiskajai atrašanās vietai arī ir 
ievērojama saistība citiem lielākajiem draudiem gan ES, gan NATO — pašpasludināto 
Da’esh (Islāma valsti);

H. tā kā ES, NATO un ASV ir nosodījušas „līgumu”, kas 2014. gada novembrī parakstīts 
starp Krieviju un Abhāzijas separātistu varas iestādēm un ir vēlreiz apstiprinājušas savu 
atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei;

I. tā kā Krievijas spēku izdarītās okupācijas Krimā ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi, jo 
īpaši pret Krimas tatāriem,

Melnās jūras stratēģiskās un drošības ainas pārmaiņas

1. stingri atbalsta Krievijas īstenotās Krimas aneksijas neatzīšanu; atkārtoti pauž apņēmību 
atbalstīt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un robežu neaizskaramību; pilnībā atbalsta 
Eiropadomes secinājumus, ka ES neatzīst Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju;
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2. ar bažām konstatē, ka Krimas aneksija būtiski izmainījusi stratēģisko situāciju Melnās 
jūras baseinā un tam blakus esošajās teritorijās; brīdina, ka, okupējot visu pussalu, 
Krievija ir ieguvusi ļoti nozīmīgu atbalsta punktu rietumu virzienā (uz Piedņestru un 
Donavas grīvu), Balkāniem un dienvidu virzienā (Vidusjūras austrumu daļu), kur tā ir 
izveidojusi pastāvīgus jūras spēkus, un ka līdz ar Krimas nelikumīgo aneksiju Krievija 
ir ieguvusi sava veida “dienvidu Kaļiņingradu”, vai citiem vārdiem, vēl vienu 
priekšposteni, kam ir tieša robeža ar NATO, tiesa gan, šoreiz jūrā;

3. uzskata, ka šādas stratēģiskās ainas un militārā stāvokļa pārmaiņas Melnās jūras baseinā 
liecina par plašākām Eiropas drošības problēmām, kas ir sistēmiska rakstura; uzskata, 
ka ES un tās dalībvalstīm ir jābūt atbildes reakcijai šo drošības problēmu risināšanai;

4. pauž dziļas bažas par patlaban notiekošo Krievijas aizsardzības un uzbrukuma spēku 
militārās klātbūtnes pastiprināšanos Melnajā jūrā un par Krievijas Melnās jūras kara 
flotes plānoto palielināšanu un modernizāciju, tostarp par tās papildināšanu ar sešām 
jaunām Rostov-on-Don tipa modernām dīzeļzemūdenēm un sešām jaunām Admiral 
Grigorovich tipa fregatēm; norāda, ka gaisa kara uzbrukuma spēku izvietošana un 
Krimas militārās infrastruktūras modernizācija pastiprinās Krievijas militāro 
konfrontāciju un uzlabos tās iespējas lietot spēku ārpus tās teritorijas;

5. ar bažām atzīmē, ka Krievija ir ievērojami pastiprinājusi savus gaisa un jūras spēku 
aizsardzības spējas Melnās jūras baseinā, izvieto jaunas jūras aizsardzības (pretkuģu) 
raķetes (ar darbības rādiusu 600 km, kas var sasniegt Bosfora šaurumu) un nodrošināt, 
ka Krievijas iznīcinātāju kontrolē aptuveni trīs ceturtdaļas no Melnās jūras baseina gaisa 
telpas (gandrīz trīskāršojot lidlauku skaitu Krimā); šajā sakarā atzīmē, ka Krievija ir 
paaugstinājusi savas stratēģiskās un taktiskās spējas — stratēģiskās spējas ar tālas 
sniedzamības bumbvedējiem, kas spēj nest pretkuģu spārnotās raķetes, un izlūkošanas 
lidmašīnām, kas lido tuvu Melnās jūras rietumu piekrastei un var iekļūt dziļi 
Centrāleiropā, bet taktiskās spējas — ar divām jūras kājnieku brigādēm, ko varētu 
papildināt ar diviem Mistral tipa helikopteru bāzes kuģiem, — un tas rada ievērojamus 
potenciāla iebrukuma draudus;

6. norāda, ka Krievijas divējāda lietojuma ieroču sistēmu iespējamā izvietošana Krimā liek 
apšaubīt Krievijas labos nodomus, ja ir runa par progresa panākšanu daudzpusējā 
kodolatbruņošanās programmā paredzēto Kodolieroču neizplatīšanas līguma gaidāmo 
pārskatīšanu, kas grauj šajā virzienā jau paveikto;

7. uzskata, ka Krievijas iznīcinātāju lidojumi NATO valstu karakuģu un naftas platformu 
tiešā tuvumā Melnajā jūrā skaidri norāda uz arvien agresīvāku Krievijas nostāju Melnās 
jūras baseinā, un brīdina par eskalācijas riska paaugstināšanos;

8. pauž dziļas bažas par ārkārtīgi nopietno situāciju Ukrainas austrumu daļā — kur 
karadarbība rada destabilizāciju Ukrainā un reģionā kopumā — un arī par acīmredzamo 
vēlmi izveidot sauszemes koridoru, kas caur separātistu kontrolētajām teritorijām gar 
Azovas jūras rietumu krastu (caur Mariupoli) Krievijas teritoriju savieno ar Krimu;

9. nosoda Krievijas tiešu un netiešu atbalstu separātistu darbībām, tādējādi veicinot 
karadarbības turpināšanos; izsaka bažas par Krievijas atbalstīto separātistu kontrolētajās 
teritorijās pastrādātajiem kara noziegumiem; mudina Krieviju izmantot savu ietekmi, lai 
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izbeigtu vardarbību;

10. Pauž nožēlu par to, ka Melnās jūras reģionālās drošības sadarbības iniciatīvas 
BLACKSEAFOR un Black Sea Harmony, kuru mērķis ir visai pārējai pasaulei uzskatāmi 
parādīt, ka piekrastes valstis var uzņemties galveno atbildību par savu drošību, ir 
izrādījušās pārāk vājas un patlaban ir paralizētas;

Turēties stingri un runāt ar Krieviju

11. uzsver, ka attiecībām ar Krieviju, kas starptautiskajā sistēmā ir svarīgs spēks, ilgtermiņā 
būtu jābūt sadarbības, nevis konflikta attiecībām; tomēr uzskata, ka tāpēc, ka Krievijas 
pēdējā laika rīcības dēļ tai nevar uzticēties, īstermiņā un vidējā termiņā atsākot 
sadarbību, jāturpina balstīties, pirmkārt, uz stingrām stratēģiskās drošības garantijām, ko 
tās austrumu partneriem nodrošina NATO un, otrkārt, uz to, ka nav pieņemams nekāds 
politisks risinājums, kura pamatā ir Krimas nelikumīgās aneksijas atzīšana;

12. pauž cerību, ka tiks ievērota Minskā 2015. gada 12. februārī panāktā vienošanās par 
pamieru un tādējādi tiks nodrošināts laiks sarunām, lai rastu politisku risinājumu;

13. uzskata, ka gadījumā, ja Krievija neievēro Minskas vienošanos par pamieru un turpina 
Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un Krimas nelikumīgo aneksiju, sankciju 
režīms jāturpina un pat jāpastiprina;

Enerģētika, jūrlietas, robežu un cilvēku drošība Melnās jūras reģionā 

14. atzinīgi vērtē ES enerģētikas politikas īstenošanu, kuras mērķis ir veicināt 
energoapgādes drošību visām dalībvalstīm; mudina dalībvalstis īstenot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai garantētu naftas un gāzes ieguves un transportēšanas drošību Melnās 
jūras reģionā;

15. pauž bažas, ka ieguvumi no naftas un gāzes ieguves un transportēšanas Melnajā jūrā 
aizvien vairāk kļūst atkarīgi no militarizācijas līmeņa, ko rada Krievijas īstenotā 
nelikumīgā Krimas aneksija un turpmāko tās militāro spēju attīstīšanu šajā teritorijā;

16. uzsver, ka pašreizējā krīze ietekmē sadarbību citās svarīgās jomās, piemēram, robežu 
pārvaldības un drošības jomā (jo īpaši migrācijas ierobežošana), nelikumīgas 
tirdzniecības un organizētās noziedzības apkarošanā;

17. aicina Krieviju ievērot Krimas vietējo iedzīvotāju tiesības, jo īpaši tās pamatiedzīvotāju 
Krimas tatāru tiesības, tūkstoši no viņiem ir devušies prom no savas dzimtenes bailēs no 
vajāšanas un meklē patvērumu citos Ukrainas reģionos;

18. aicina Ukrainas valdību izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai izmeklētu un 
sauktu pie atbildības par kara noziegumiem, kas izdarīti tās teritorijā;

ES un starptautiskie spēlētāji

19. uzsver, ka Melnās jūras reģionam jābūt patiesai ES prioritātei; uzskata, ka patlaban 
esošās Melnās jūras reģiona sinerģijas (MJRS) formāts ir novecojis; atkārtoti aicina 
Komisiju un EĀDD izstrādāt visaptverošu ES stratēģiju Melnās jūras reģionam;
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20. Uzsver, ka, neraugoties uz to, ka MJRS praktiski ir apstājusies, sadarbība Melnās jūras 
baseinā ir jāturpina; atzinīgi vērtē patlaban notiekošās KDAP misijas — ES 
padomdevēja misiju, ES pārraudzības misiju un ES robežu palīdzības misiju — kā ES 
pieejas svarīgu sastāvdaļu, lai risinātu reģionā ieilgušos konfliktus;

21. uzsver būtisko nozīmi koordinācijai ar NATO un Amerikas Savienotajām Valstīm, jo 
Melnās jūras baseins svarīgs eiroatlantiskās drošības elements; atzinīgi vērtē NATO 
apņēmību atbalstīt Melnās jūras piekrastes valstu reģionālos centienus, kuru mērķis ir 
nodrošināt drošību un stabilitāti; aicina EDSO paplašināt savu pūliņu apjomu attiecībā 
uz Melnās jūras drošību;

22. atzinīgi vērtē NATO dalībvalstu apņēmību nostiprināt kolektīvo drošību un ievērot 
Vašingtonas līguma 5. pantu; atzinīgi vērtē Velsā notikušās NATO augstākā līmeņa 
sanāksmes lēmumu par stratēģiskās drošības pasākumiem un rīcības gatavības plānu, 
kas ir visvairāk apdraudēto NATO dalībvalstu drošības svarīgi elementi; aicina NATO 
turpināt attīstīt savas kiberdrošības un pretraķešu aizsardzības spējas, tostarp Melnās 
jūras reģionā, un izstrādāt ārkārtas rīcības plānus, lai novērstu un apkarotu asimetrisku 
un hibrīdu karadarbību;

23. uzsver, ka NATO ir jāsaglabā tā vispārējais jūras un gaisa spēku pārākums Melnās jūras 
baseinā un jāsaglabā tā spēja šo reģionu uzraudzīt;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem un visām Melnās jūras reģiona valstīm.


