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EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA JOSEPA BORELA FONTELESA RUNA 

 
Eiropadomes sanāksme 2006. gada 15. un 16. jūnijā Briselē 

 
 
 
Dāmas un kungi, valstu un valdību vadītāji! 
 
Es atkal uzstājos Padomē Eiropas Parlamenta vārdā. 
 
Daru to, būdams nobažījies par Eiropas Savienības pašreizējo stāvokli. 
 
Savienība darbojas normālā ikdienas ritmā. Parastais darbs rit kā līdz šim. Tomēr ES lieluma, 
leģitimitātes un efektivitātes problēmas, kas uztrauc Eiropas Savienību, tagad ir daudz nopietnākas 
nekā tūliņ pēc Nicas Līguma parakstīšanas. Tās arī sāk ietekmēt cita citu, tādējādi radot apburto 
loku. 
 
To apzināties nenozīmē ļauties eiropesimisma noskaņām. Barozu kungs, tas nenozīmē, ka krīze ir 
mazinājusies! 
 
Pārdomu laiks, kas sākās pirms gada, ir beidzies, un pa šo laiku nav sasniegta ne mazākā 
vienprātība par Konstitucionālā līguma nākotni, ne arī izstrādāts kāds B plāns. 
 
Ratifikācija ir turpināta, tomēr nav panākts, ka, pieskaitot Somiju, šo līgumu būtu ratificējušas 
20 dalībvalstis. Mēs atzīstam, ka dažas dalībvalstis, kam tas vēl jāratificē, un iespējams, tādu ir 
vairāk nekā trīs, nemaz nesteidzas to darīt. Un mēs zinām, ka ne Francija, ne Nīderlande nedomā 
balsot vēlreiz par to pašu tekstu ne pirms, ne pēc nākamajām vēlēšanām, kas notiks šajās valstīs. 
 
Ratifikācijas grūtības, no vienas puses, un līguma pārskatīšana (tas nozīmē sarunu atsākšanu), — no 
otras, liek domāt, ka ir jāgaida. 
 
Rezultātā jūs nolemsiet pārdomu laiku pagarināt. Ņemot vērā situāciju, tā ir jādara. Taču nevar 
atstāt šo jautājumu pašplūsmā. Pēc pārdomām jāseko rīcībai. 
 
Jāgaida, bet jārīkojas steidzami. 
 
Parlaments atzīst, ka ir jāgaida, taču apzinās, ka ir steidzami jārīkojas. 
 
Mēs varam turpināt gaidīt, bet tas nevar ilgt bezgalīgi. 
 
Parlaments vakar pieņemtajā rezolūcijā aicina izstrādāt skaidru priekšlikumu, ka par 
Konstitucionālo līgumu jāvienojas līdz 2007. gada beigām, un mudina atrisināt šo situāciju līdz 
nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā. 
 
Tas nozīmē, ka vienlaikus jādarbojas vairākos virzienos. 
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Pirmkārt, mums jāturpina ratifikācijas process. Otrkārt, mums jāsaglabā paredzētā institucionālā 
sistēma. Treškārt, mums jāizstrādā daudz vērienīgākas politiskās nostādnes, izmantojot mūsu rīcībā 
esošos līdzekļus, kamēr vēl nav pieejami labāki. 
 
Šis pēdējais uzdevums pirmām kārtām ir atkarīgs no jūsu politiskās gribas. 
 
Ko esam paveikuši pēdējā gada laikā? 
 
Dāmas un kungi, Eiropadomes locekļi! 
 
Mēs visi esam piedalījušies vērtīgās un visā Eiropā atbalsi guvušās diskusijās, kurās piedalījās mūsu 
pilsoņi, kuras notika starp mūsu iestādēm un kuras rīkoja Komisija, Eiropas Parlaments, dalībvalstu 
valdības, parlamenti un sabiedrība. 
 
Pilsoņi mums izteica daudzus viedokļus, bieži vien pretrunīgus. No jūsu valstu dažādajām 
galvaspilsētām ir pausti daudzi priekšlikumi, un tajos ir maz vienprātības. 
 
Mēs esam dzirdējuši bažas, kas jau bija acīmredzamas Francijā un Nīderlandē notiekošajos 
referendumos. 
 
Globalizācija rada bailes cilvēkos. Pamatoti vai ne, bet 47% eiropiešu to tagad uzskata par 
draudiem. Trijos gados to cilvēku skaits, kuri globalizāciju vērtē kā iespēju, ir samazinājies no 56% 
uz 37%. 
 
Paplašināšanās, kas seko cita citai, rada cilvēkiem raizes. Starptautiskā konkurence ir sīva. Sociālās 
nodrošināšanas ir apdraudētas. Imigrācijas un iedzīvotāju novecošanās mums rada milzīgas 
problēmas. Enerģija kļūst dārgāka, turpretim piegādes — nedrošākas. Cilvēkiem šķiet, ka viņu 
identitāte ir apdraudēta. Netālu no mums atrodas reģioni, kur stāvoklis ir bīstami nestabils. Tagad 
terorisma draudi ir lielāki nekā tad, kad parakstīja Nicas Līgumu. 
 
Tomēr mēs dzirdējām, ka ieskanas arī kritika par Konstitucionālā līguma institucionālajiem 
aspektiem, kuriem noteikti jābūt minētiem tās pirmajā daļā. 
 
Eiropiešus atvēsina tas, ka Eiropas ietekme ir pārāk nomācoša situācijās, kad tā nav vajadzīga, vai 
tā ir pārāk maza, kad tā ir vajadzīga. 
 
Eiropiešiem nav viegli saprast viņu Savienības priekšrocības. Cilvēki Eiropu mazāk saista ar tās 
sniegtajiem ieguvumiem nekā ar problēmām, ko tā rada, vai ar risinājumiem, kurus tā neatrod. 
Mums vēl būs jārisina ļoti nopietns uzdevums, ja mēs gribam izglītot savus pilsoņus. 
 
Tomēr faktiski, un tā ir mana pārliecība, ja mēs vēlējāmies apkopot diskusijās ar mūsu pilsoņiem 
iegūtos secinājumus, mums vajadzēja izstrādāt jaunu Lākenes Deklarācijas versiju. 
 
Faktiski viss, ko mēs esam teikuši un dzirdējuši šā pārdomu gada laikā, varētu jau būt atrodams 
2001. gada decembrī pieņemtās Lākenes Deklarācijā, kura bija Konstitucionālā līguma aizsākums. 
 
Kā apliecinājumu tam es citēšu: 
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„Eiropai jāveic savi pienākumi, lai atrisinātu ar globalizāciju saistītās problēmas”. 
 
„Pilsoņi cer, ka būs vairāk rezultātu, labākas atbildes uz praktiskiem jautājumiem … lielāks ES 
ieguldījums tiesiskuma un drošības nodrošināšanā, cīņā ar pārrobežu noziegumiem, migrācijas 
plūsmu kontrolē”. 
 
„Pilsoņi arī vēlas panākumus nodarbinātības jomā, nabadzības un sociālās atstumtības novēršanā, 
kā arī ekonomiskās un sociālās kohēzijas jomā.” 
 
Problēma nav jautājumos, bet gan atbildēs. Nevis diagnozē, bet ārstēšanas metodēs.  
 
Dāmas un kungi! 
 
Eiropas Parlaments uzskata, ka Nicas Līgums nav pietiekami pilnīgs dokuments, lai ES varētu 
atbildēt uz savu pilsoņu bažām un prasībām. Parlaments ir stingri pārliecināts, ka mēs nevaram 
paplašināšanos turpināt ar tādu institucionālo sistēmu, kāda paredzēta Līgumos. 
 
Jūs nevarat turpināt jaunu stāvu būvēšanu celtnei, ja neesat droši, ka tai ir kārtīgi pamati. Tas, kurš 
to atzīst, nenostājas pret paplašināšanos, bet gan drīzāks apsver, kādi nosacījumi vajadzīgi, lai tas 
būtu iespējams. 
 
Paplašināšanās kārtas un pievienošanas spējas 
 
Viena no aizvadītā gada laikā visbiežāk apspriestajām tēmām ir paplašināšanās. Tā ir saistīta ar 
jautājumu par pievienošanas spējām, kurš arī ir jūsu dienas kārtībā. 
 
Paplašināšanās un vairākas paplašināšanās kārtas, neraugoties uz visām problēmām, ko tās 
radījušas, ir bijis Eiropas integrācijas galvenais stratēģiskais sasniegums. Kā spānietis es to zinu no 
savas pieredzes. 
 
Tās ir nostiprinājušas politisko stabilitāti un ekonomisko labklājību Eiropas kontinentā. Tās 
palielina mūsu spēju stāties pretī globalizācijai, un tās par īstenību vērš mūsu sapni apvienot Eiropu 
mierīgā ceļā. 
 
Atbrīvošanās no Hitlera, Staļina un Dienvideiropas militāro diktatoru radītajām sekām bija būtisks 
morāls pienākums. 
 
Tomēr mēs arī atzīstam, ka šīs paplašināšanās kārtas — gan pēdējā, gan paredzamās — ir radījušas 
lielāku dažādību.  
 
Konstitūcijas devīze bija „Vienoti dažādībā”, tomēr ir pamats apšaubīt, kā tieši dažādība ir 
savienojama ar Savienības efektivitāti. 
 
Patlaban Eiropa ir mikrokosms. Ienākumi vienā reģionā var būt līdz 20 reizēm lielāki nekā citā. 
Tiem ir atšķirīga vēsture, kas rada atšķirīgus pasaules uzskatus un viedokļus par pašu Eiropu. 
 
Rezultātā aizvien grūtāk ir panākt vienprātīgu vienošanos. Un, ja vienošanās tiek panākta, tā nav 
sevišķi droša, jo izraisa drīzāk vilšanos, nevis piedāvā risinājumus. 
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Savienības mērogam maz piemēroti lēmumu pieņemšanas noteikumi rada neefektivitāti, un 
neefektivitātes rezultātā mazinās leģitimitāte. Savienība var zaudēt leģitimitāti, kuras pamatā ir tās 
sasniegtie rezultāti. Galu galā Eiropas pilsoņi var pārstāt atzīt Savienības tiesības rīkoties, pat tajās 
jomās, kurās tās pievienotā vērtība ir vislielākā. 
 
Jebkurai sistēmai ir ierobežotas izaugsmes iespējas. Tas atkarīgs no Savienības spējas attīstīties tādā 
veidā, kas nodrošinās, ka lielāka ES nesamazina tās efektivitāti.  
 
Tāpēc Eiropas Parlaments ir paudis viedokli, ka Eiropas Savienības turpmāka paplašināšanās pēc 
Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanas nebūs iespējama saskaņā ar Nicas Līgumu. 
 
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums vajag izkļūt no konstitucionālā strupceļa un tādējādi spēt 
izpildīt solījumu par Eiropas perspektīvu, ko esam devuši Balkāniem. 
 
Mums vajag reformēt savu institucionālo sistēmu, lai izvairītos no situācijas, kad ir vairāk un vairāk 
eiropiešu, taču mazāk un mazāk Eiropas. 
 
Mums jānodrošina, ka Eiropas ģeogrāfiskā paplašināšanās neiegrožo tās politiskās ambīcijas. 
 
Paplašināšanās un integrācijas procesi nav viena otru izslēdzošas iespējas. Tās papildina viena otru, 
tomēr starp tām ir jāsaglabā līdzsvars. Lai būtu kā būdams, Eiropa veidosies kā šo divu procesu 
norises ātruma starpības rezultāts. 
 
Mēs zinām, ka pilsoņi izprot līdzsvara trūkumu starp Eiropas lielumu, kas nepārtraukti paplašinās, 
tās mērķiem, kuri ir aizvien neskaidrāki, un tās rīcībā esošiem līdzekļiem, kas ir aizvien mazāk 
noderīgi.  
 
Kas būtu jādara? 
 
Ratifikācijas procesa turpināšana  
 
Pirmkārt, mums jāturpina ratifikācijas process. 
 
Eiropas Parlaments un Eiropas lielākās politiskās partijas aicina Padomi dot stimulu ratifikācijas 
procesam valstīs, kuras to vēl nav pabeigušas. 
 
Kādā posmā mums jāpaziņo, ka process ir noslēdzies, jāsaskaita ratifikācijas valstis un jāturpina 
attiecīgi darboties. 
 
Ir nepieciešama vienprātība, bet tomēr tā nav gluži vienprātība, ja Konstitūciju neratificē divas, trīs 
vai apmēram piecas valstis. 
 
 
Konstitucionālā līguma vispārējās vienošanās un institucionālās sistēmas saglabāšana 
 
Eiropas Parlaments atkārtoti apstiprina, ka nostājas pret līguma projektā ietvertās vispārējās 
vienošanās fragmentāru piemērošanu, kā arī uzskata, ka ir jāievēro ierosinātā institucionālā sistēma. 
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Parlaments ar prieku piekrīt Komisijai, ka Nicas Līgums nav apmierinošs. Daudzi no jums ir teikuši 
to pašu. Galveno Eiropas politisko partiju vadītāji apstiprināja šādu viedokli. 
 
Konstitucionālais līgums nav tikai estētiska kaprīze no to puses, kuri vēlas tādu vispārēju pieeju 
politiskajā Eiropā, .kura būtu iekļauta visaptverošā tekstā. 
 
Konstitucionālais līgums ir radies ar pārliecību, ka Nicas Līgumā trūkst dzīvotspējīga pamata 
Eiropas integrācijas procesa turpināšanai. Nicas Līguma reforma ir viens no Konstitucionālā līguma 
galvenajiem sasniegumiem. Ir ļoti grūti nodrošināt vienprātīgu vienošanos par atšķirīgu sistēmu. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi saglābāt šo Līguma daļu, lai kāda redakcija būtu nepieciešama. 
 
Projektu Eiropa un projekts Eiropai 
 
Vienlaicīgi mums ir vairāk un labāk jārīkojas ar tiem instrumentiem, kurus mums jau nodrošina 
līdzšinējie līgumi. 
 
Ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina Eiropas politikas nozaru pozitīvās ietekmes lielāka redzamība. 
Pilsoņi vērtē iestādes pēc to rezultātiem. Tomēr priekšsēdētājs Ž. M. Barozu Strasbūrā atzina, ka 
projektu Eiropa nav alternatīva projektam Eiropai. 
 
Ir iespējams strādāt vairāk un labāk ar to, kas mums jau ir. Bez šaubām. Ekonomikas politikas 
saskaņotības trūkums Eiropā, nepilnības vispārēja līmeņa darbībās vai tiesu un policijas sadarbības 
jomā nav tikai tehniskas vai institucionālas problēmas, bet gan tās rodas no politiskas gribas 
trūkuma. To nevarēs novērst ar tekstu, pat ja šis teksts ir Konstitūcija. 
 
Šim politiskās gribas trūkumam ir īpaša ietekme uz imigrācijas problēmu, kas arī ir jūsu darba 
kārtībā. 
 
Ļaujiet man izteikt vairākas piezīmes par šo tēmu, jo tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, kuram 
Parlaments pievērš īpašu uzmanību. 
 
Imigrācija — septiņi gadi pēc Eiropadomes sanāksmes Tamperē 
 
Imigrācija ir viena no lielākajām mūsdienu socioloģiskajām problēmām. Ja mēs vēlamies ietekmēt 
globalizāciju, īpaši Āfrikā, šim jautājumam ir jābūt vienam no vissvarīgākajiem, kuru risināt. 
 
Tomēr septiņus gadus pēc Eiropadomes sanāksmes Tamperē īstus panākumus mēs esam guvuši 
tikai vienā no četrām politikas jomām, proti, nelegālās imigrācijas apkarošanā. 
 
Citās jomās (legālajā imigrācijā, sadarbībā ar trešām valstīm un imigrantu integrācijā) mēs esam 
guvuši tikai nelielus panākumus, vai arī virzība nav notikusi. Vienprātības noteikums kavē lēmumu 
pieņemšanu. 
 
Mums ir nepieciešami instrumenti, lai īstenotu politisko gribu. Tas nozīmē balsošanu ar kvalificētu 
vairākumu Padomē, kā arī koplēmuma procedūras izmantošanu ar Eiropas Parlamentu, ievērojot 
EK līguma 67. pantā minēto „pārejas laika” noteikumu. 
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Imigrācijas politiku nevar skatīt šķirti no attīstības politikas. Mūsu centieni jābalsta partnerībā ar 
izcelsmes valstīm, īpaši Āfrikas valstīm, kuras atrodas uz dienvidiem no Sahāras. Ja mēs vēlamies 
ierobežot nelegālo imigrāciju ar citām metodēm, nevis represijām, mums attiecīgajām valstīm ir 
jāpiedāvā vairāk un labākas iespējas un jāprasa uzņemties līdzatbildību, kā paredz Kotonū 
Nolīgums. 
 
 
Man jāmin divas īpašas problēmas drošības un tieslietu jomā (ar kuru risināšanu nav jānogaida, bet 
gan jārīkojas nekavējoties).  
 
 
Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 
 
Visi to atzīst un ir jāatgādina vēlreiz, ka tieši starpvaldību metode neļauj mums virzīties uz priekšu. 
Konstitucionālais Līgums noteica, ka šis trešais pīlārs ir jāiekļauj Kopienas darba jomā. 
 
Ņemot vērā līdzšinējos līgumus, mums tomēr ir „pārejas” klauzula (EK līguma 42. pants), kura ļauj 
mums pievērsties Kopienas metodei. Tā nozīmē lielāku ātrumu, efektivitāti un demokrātisku 
kontroli. Parlaments jau kādu laiku ir izteicis šādu ierosinājumu.  
 
Es atzinīgi vērtēju to, ka vairākas dalībvalstis un Komisija atbalsta šo priekšlikumu. Es tām lūdzu 
pie tā strādāt, jo šis nav jautājums par Konstitucionālā līguma daļēju atzīšanu, bet drīzāk par mums 
jau pieejamo procedūru izmantošanu. 
 
Spriedums par PNR (pasažieru datu reģistru) 
 
Jaunā situācija, kura radās pēc Tiesas sprieduma, kurš, pēc Parlamenta lūguma, apgāza Padomes un 
Komisijas lēmumu par lidmašīnu pasažieru personas datu nodošanu ASV iestādēm, nozīmē, ka 
starp mūsu iestādēm ir nepieciešama lojāla sadarbība.  
 
Kā mēs redzam, šādas lojālas sadarbības trūkums noved pie tā, ka tiesas apgāž mūsu lēmumus, no 
kā cieš mūsu pilsoņi un Eiropas Savienības prestižs. 
 
No šādas situācijas varēja izvairīties, ja būtu izmantots iepriekš minētais „pārejas” noteikums, ar ko 
savieno trešo un pirmo pīlāru.  
 
Šobrīd Padomei un Komisijai ir jāpieņem steidzami lēmumi. 
Tomēr mums — Parlamentam, Padomei un Komisijai — ir jāstrādā kopīgi, lai sasniegtu nākamo 
līmeni, proti, galīgo vienošanos ar dalībvalstīm pēc 2007. gada novembra. Mēs nedrīkstam 
izvairīties no debatēm par pilsoņu pamattiesībām, kā arī no lomas, kāda dalībvalstu parlamentiem ir 
šajā delikātajā jautājumā. 
 
Apvienotās Karalistes prezidentūras laikā manis pieminētā lojālā sadarbība deva mums iespēju 
ārkārtīgi īsā laikā panākt smagu vienošanos par sakaru datu uzglabāšanu, pateicoties koplēmuma 
procedūrai. 
 
Šajā sakarā Padome piekrita nekavējoties pieņemt pamatlēmumu par datu aizsardzību, un šo 
saistību tā vēl nav izpildījusi. 
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Es ceru, ka Padome pieņems šo pamatlēmumu, kā arī PNR lēmumu. 
 
(Es arī ceru, ka notiks strauja virzība saistībā ar Pamattiesību aģentūru, kuras izveidošanu jūs 
prasījāt 2003. gadā. Parlaments pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis ir pret trešā pīlāra kompetences 
piešķiršanu šai aģentūrai.) 
 
(Es izsaku nožēlu, ka jautājums par aģentūru ir izņemts no šodienas darba kārtības.) 
 
Visbeidzot es vēlos runāt par veidu, kādā darbojas starpparlamentārā dinamika, kā arī par vēsturisku 
notikumu simbolisku atzīmēšanu nozīmīgos datumos. 
 
Parlamentārā dinamika 
 
Sadarbība starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem ir notikusi lieliem soļiem. Mēs 
kopīgi esam izveidojuši parlamentāru dinamismu, kas var palīdzēt sekmēt mijiedarbību, veicināt 
rīcību un balstīt Eiropas Savienības leģitimitāti. 
 
Pierādījumu tam nodrošināja kopīgi ar Austrijas prezidentūru rīkotā starpparlamentārā sanāksme 8. 
un 9. maijā — Eiropas dienā. 
 
Vēl viena šāda sanāksme notiks Somijas prezidentūras laikā, un mums arī ir kopīgi jāgatavojas 
2008. gadam, kad jāpārskata finanšu perspektīva, īpaši skarot pašas ES resursus. 
 
Šī parlamentārā dimensija ir jāiekļauj jebkurā Konstitucionālā līguma redakcijā. Laiks, kad valdības 
piedalījās sarunās aiz slēgtām durvīm, ir pagājis. Panākumus Eiropas veidošanā nevar gūt bez tās 
pilsoņiem, citiem vārdiem, bez dalībvalstu parlamentu lielākas līdzdalības. Šī ir viena no 
galvenajām mācībām, ko var gūt no šādas pieredzes. 
 
Šajā sakarā Eiropas Parlaments atbalsta Austrijas prezidentūras priekšlikumu, ka Padomes kā 
likumdevējiestādes apspriedēm jābūt pārredzamām.  
 
Es ceru, ka jūs panāksiet vienošanos šajā jautājumā. 
 
Atpakaļ Mesīnā? 
 
Turpmākajās dienās ir vairāki simboliski datumi, kurus mums vajadzētu labi izmantot. Romas 
Līguma 50. gadadiena 2007. gadā iezīmēs arī Amsterdamas Eiropadomes sanāksmes desmito 
gadadienu, kad tika īstenots pirmais neveiksmīgais mēģinājums reformēt mūsu iestādes. 
 
Kā jūs redzat, ne visas gadadienas ir patīkamas. 
 
Komisija ierosina paraudzīties vēl senāk atpakaļ līdz pat Mesīnai (meklējot dibinātāju pēdas 
piecdesmit gadus pēc Romas Līguma parakstīšanas).  
 
Mesīna 1955. gadā nešaubīgi bija pretstats neveiksmei Eiropas Aizsardzības kopienas izveidē, bet 
tas neattiecās uz kopēju tirgu vien. 
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Šis deklarācijas pārlasīšana var būt pārsteidzoša no politiskā vērienīguma puses.  
 
Tajā laikā jau bija priekšlikums veidot kopēju enerģētikas politiku un īstenot sociālās politikas 
saskaņošanu, kā arī pieņemt kopējus noteikumus par darba laiku, un par šo jautājumu mūsu ministri 
atkal nespēja vienoties vēl pirms dažām dienām. 
 
Vai mēs šajos apstākļos šodien parakstītos zem mērķiem, kurus vakar pieņēma Eiropas Savienības 
pirmās sešas dalībvalstis? Atskatoties uz Mesīnu, mēs nedrīkstam izrādīt mazāk ambīciju nekā 
pirms 50 gadierm. Lai noteiktu Eiropas Savienības vērtības un mērķus, mums jau ir 
Konstitucionālais līgums, kuru jūs esat atbalstījuši. 
 
Vai jauna deklarācija šīs vērtības un mērķus no jauna apstiprinātu, vai arī mēģinājumi to izstrādāt 
iesaistītu mūs atkal jaunās, sarežģītās sarunās par jautājumiem, kuru atrisināšana jau tik daudz 
prasījusi? 
 
Nobeigumā es gribētu citēt Pola Anrī Spāka izteiktos vārdus no memuāriem ar nosaukumu 
„Nepabeigtās cīņas”:  „Katru reizi, kad radās kādas grūtības, mēs turpinājām strādāt ar kopēju ticību 
iztēlei, lai tās pārvarētu.” 
 
Vai mums ar 25 dalībvalstīm un pavisam drīz ar 27 ir pietiekami daudz kopējas iztēles? Vai mums 
būs nepieciešamā iztēle, lai pārvarētu šodienas grūtības? 
 
Varbūt problēma slēpās kontekstā, nevis pašā tekstā? 
 
Mums nevajadzētu kontekstu izmantot par aizbildinājumu. Visi mūsu pieņemtie teksti būs vērtīgi 
tikai ar tajos atspoguļotajiem vienotajiem uzskatiem un politisko gribu to īstenošanā. 
 
Paldies par uzmanību!  
 

__________ 
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1. Sanāksmi atklāja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Josep Borrell kungs ar ievadrunu, kam 

sekoja viedokļu apmaiņa. 

 
I EIROPA UZKLAUSA 
 
2. Valstu un valdību vadītāji 2005. gada jūnijā aicināja sākt pārdomu laiku, kurā visās 

dalībvalstīs būtu jānotiek plašām debatēm, iesaistot iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību, 

sociālos partnerus, valstu parlamentus un politiskās partijas, piedaloties Eiropas iestādēm. 

Eiropadome pauž gandarījumu par dažādajām dalībvalstīs veiktajām ierosmēm saistībā ar 

valsts debatēm, kā arī par prezidentvalsts Austrijas organizēto pasākumu virkni, jo īpaši par 

konferenci "Eiropas skaņa" Zalcburgā 2006. gada 27./28. janvārī. Eiropadome ir pateicīga 

Komisijai par ieguldījumu pārdomu laikā saistībā ar tās D plānu un Eiropas Parlamentam - 

par organizētu kopēju parlamentāru sanāksmi ar Austrijas parlamentu "Eiropas nākotne" 

2006. gada 8. un 9. maijā. Eiropadome pauž gandarījumu par iestāžu un dalībvalstu nolūku 

turpināt darbības, kurās iesaistīti iedzīvotāji, debatējot par to, kādai Eiropai vajadzētu būt 

21. gadsimtā. Tā arī pauda gandarījumu par Komisijas ieguldījumu "Eiropas iedzīvotāju darba 

kārtība". 

 
3. Eiropadome veica pārdomu laika pirmo novērtējumu. To izdarīja, pamatojoties uz 

prezidentvalsts un Padomes sekretariāta sagatavotu rakstisku ziņojumu, kurā izmantota 

dalībvalstu sniegta informācija par savām valstu debatēm (dok. 9701/1/06 REV 1), "D plāna" 

iniciatīva un Baltā grāmata par Eiropas komunikācijas politiku. Lai gan visu publisko debašu 

laikā izskanēja uztraukums un bažas, iedzīvotāji turpina atbalstīt Eiropas projektu. Pastiprināti 

izvērstam dialogam ir vajadzīgi piemēroti līdzekļi un apņēmība. Iedzīvotāji gaida, ka Eiropas 

Savienība pierādīs savu papildu vērtību, veicot darbības, lai reaģētu uz problēmām un 

iespējām, ar ko tā saskaras: miera, labklājības un solidaritātes nodrošināšana, drošības 

uzlabošana, ilgspējīgas attīstības sekmēšana un Eiropas vērtību popularizācija pasaulē, kas 

strauji globalizējas. 
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4. Savienības apņēmība kļūt demokrātiskākai, pārskatāmākai un efektīvākai sniedzas tālāk par 

pārdomu laiku. Eiropadome atkārtoti apliecina atbalstu tādai Savienībai, kas dod konkrētus, 

iedzīvotāju cerētus rezultātus, un stiprina paļāvību un uzticību, kā izklāstīts II daļā. 

 
II EIROPA DARBĪBĀ 
 

a) Brīvības, drošības un tiesiskuma sekmēšana 
 

5. Panākumus saistībā ar pasākumiem, par ko vienojās Hāgas programmā un kuru mērķis ir 

risināt tādas problēmas kā nelikumīga imigrācija, cilvēku tirdzniecība, terorisms un organizēta 

noziedzība, reizē garantējot pamatbrīvību un pamattiesību ievērošanu, novērtēs 2006. gada 

decembrī. 

 

6. Līdz tam ir vajadzīgi turpmāki centieni, jo īpaši šādi: 

 
− pēc panākumiem, kas gūti saistībā ar Šengenas informācijas sistēmu (SIS II) un 

Šengenas acquis īstenošanu jaunajās dalībvalstīs, ātri pieņemt tiesību aktus 

robežapsardzības un policijas sadarbības jomā un pabeigt tehniskus sagatavošanās 

darbus ES un valstu līmenī, lai Šengenas informācijas sistēma varētu sākt darboties 

līdz 2007. gada aprīlim un Vīzu informācijas sistēma – 2007. gadā, tādējādi 

sagatavojot augsni pēc iespējas ātrākai Šengenas zonas paplašināšanai 2007. gadā ar 

nosacījumu, ka izpildītas visas prasības, lai piemērotu Šengenas acquis, saskaņā ar 

Hāgas programmu; 

− ātri turpināt darbu pie Komisijas priekšlikuma par vienotu pieteikšanās centru 

izveidošanu un biometrijas datu ievākšanu saistībā ar vīzām un uzsākt pilotprojektu, kā 

arī turpināt darbu pie Kopienas vīzu kodeksa; 

− ātri turpināt darbu pie nolīgumiem par vīzu režīma atvieglojumiem un 

atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, balstoties uz procesu un apsvērumiem, kas izklāstīti 

kopējā pieejā režīma atvieglošanai, sākot ar valstīm, kurām ir Eiropas perspektīva, kā 

minēts Eiropadomes 2003. gada jūnija un 2005. gada jūnija secinājumos; 
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− turpināt stiprināt praktisku sadarbību, izstrādājot kopēju Eiropas patvēruma sistēmu, 

ātri strādāt pie atbilstīgiem priekšlikumiem, tostarp pie Eiropas bēgļu fonda 

grozījumiem, kā arī pie reģionālajām aizsardzības programmām. (Ukraina, Moldova, 

Baltkrievija, Tanzānija); 

− turpinot gūt panākumus tiesu iestāžu sadarbībā gan civillietās, gan krimināllietās, jo 

īpaši, noslēgt sarunas par procesuālajām tiesībām krimināllietu tiesvedībā, ko piešķir 

apsūdzētajām personām, kā arī par pamatlēmumiem par Eiropas pierādījumu iegūšanas 

rīkojumu, piemērot savstarpējas atzīšanas principu brīvības atņemšanas sodu izpildei un 

par personas datu aizsardzību; 

− intensificēt policijas sadarbību, jo īpaši piešķirot Eiropolam lielāku lomu atbalsta 

operācijās; 

− turpināt cilvēku tirdzniecības apkarošanu, balstoties uz ES Rīcības plānu un pilnībā 

izmantojot Eurojust, Eiropolu un Policijas augstāko amatpersonu taktisko grupu. 

 
7. Eiropadome pauž gandarījumu par "Vīnes deklarāciju par drošības partnerību", par ko 

vienojušās ES dalībvalstis un ES kaimiņvalstis ministru konferencē Vīnē 2006. gada 4. un 

5. maijā, kā arī par Krievijas Federācijas un Amerikas Savienoto Valstu līdzdalību. Tā ņem 

vērā pirmos soļus šādas partnerības virzienā, piemēram, sadarbības uzlabošanu starp ES un 

Rietumbalkānu valstīm organizētas noziedzības, korupcijas, nelikumīgas imigrācijas un 

terorisma apkarošanā. Eiropadome ņem vērā "Vīnes ierosmi" par nākotnē iespējamu 

trīspusēju ES, Krievijas Federācijas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbību tieslietu un 

iekšlietu jomā, un aicina turpmākās prezidentvalstis apsvērt, kā turpināt šo ierosmi. 

Eiropadome aicina turpināt TI ārējās dimensijas stratēģiju, lai paplašinātu koordināciju un 

saskaņotību starp TI politiku un ārējo politiku. 
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8. Ņemot vērā pastiprināti izvērsto sadarbību ar trešām izcelsmes un tranzīta valstīm migrācijas 

jautājumos, jo īpaši reģionos, kas robežojas ar Eiropas Savienību, proti, austrumu, 

dienvidaustrumu un Vidusjūras reģionos, un ņemot vērā vajadzību turpināt sasniegumus šajā 

sakarā, Eiropadome atgādina, cik būtiska ir līdzsvarota un plaša pieeja. Izstrādāt vienotu 

pieeju migrācijai, par ko panākta vienošanās 2005. gada decembrī, ir galvenā Eiropas 

Savienības prioritāte. Nesenie notikumi apstiprina šo vērtējumu. Šajā sakarā Eiropadome 

nepacietīgi gaida nākamo Komisijas ziņojumu par turpmākiem pasākumiem pēc sanāksmes 

Hemptonas pilī saistībā ar migrāciju un drošību, kas jāiesniedz 2006. gada decembra 

sanāksmē. Tikmēr Eiropadome 

 
− pauž gandarījumu par Komisijas, Frontex un dažu dalībvalstu veiktiem konkrētiem 

sadarbības pasākumiem pēc nesenajiem notikumiem Kanāriju salās un Vidusjūras 

reģionā. Tā aicina pastiprināt sadarbības centienus operatīvajā sadarbībā jūras jomā, lai 

attīstītu piemērotus pārraudzības resursus jūras robežās, kā arī izveidojot ātrās 

reaģēšanas robežapsardzes vienības; 

− uzsver prioritāro lomu, kāda ir sadarbības paplašināšanai migrācijas jautājumos ar 

Āfrikas valstīm un kaimiņvalstīm un aicina veidot līdzsvarotu dialogu migrācijas 

jautājumos ar Āfrikas valstīm, reģionālajām organizācijām un Āfrikas Savienību, 

izmantojot Āfrikas konferenci par migrāciju un attīstību; 

− pauž gandarījumu par Eiropas un Āfrikas ministru konferenci Rabatā, kā arī citām uz 

īpašiem reģioniem koncentrētām konferencēm, kas ir pirmie soļi regulārā visaptverošā 

dialogā ar Āfrikas valstīm, kā arī par ES un AKK (Āfrikas, Karību jūras un Klusā 

okeāna valstu) dialogu par migrāciju (balstoties uz Kotonū nolīguma 13. pantu); 

− atgādina Barselonas Rīcības plānā minēto apņēmību rīkot EUROMED ministru 

sanāksmi par migrācijas regulēšanu un uzsvērt sadarbību migrācijas jautājumos kā 

svarīgu mūsu kaimiņattiecību politikas daļu; 

− ar nepacietību gaida Komisijas paziņojumu par nākotnes prioritātēm nelikumīgas 

imigrācijas jomā un turpmākām darbībām; 

− aicina īstenot AENEAS finansētus projektus migrācijas jomā, sniedzot finansiālu un 

tehnisku palīdzību trešām valstīm, atbalstot to centienus nodrošināt migrācijas plūsmu 

visu aspektu efektīvāku pārvaldību; 
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− atzīst, cik nozīmīgs ir gaidāmais ANO Augsta līmeņa dialogs par starptautisku 

migrāciju un attīstību, kā arī atzīst vajadzību pēc ES kopējas nostājas, kas saskaņoti 

integrētu migrācijas attīstības aspektus; 

− aicina turpināt diskusijas par Komisijas likumīgās migrācijas politikas plānu. 

 

9. Eiropadome aicina paātrināt rīcības plānu īstenošanu, par ko panākta vienošanās saskaņā ar 

ES terorisma apkarošanas stratēģiju, tostarp stratēģiju pret radikālismu un vervēšanu. Ir 

jāpaātrina darbs arī pie būtiski svarīgas infrastruktūras aizsardzības. Eiropadome šajā saistībā 

gaida pirmo Komisijas atbilstīgo programmu, kā arī konkrētus priekšlikumus saistībā ar 

atklāšanas tehnoloģijām. Padomi un Komisiju aicina arī izstrādāt pasākumus, lai apkarotu 

interneta izmantošanu teroristu mērķiem, reizē respektējot pamattiesības un pamatprincipus. 

 
10. Saistībā ar Hāgas programmas pārskatīšanu Eiropadome mudina nākamo prezidentvalsti 

Somiju ciešā sadarbībā ar Komisiju izskatīt iespējas, kā uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu 

un darbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jomā, pamatojoties uz spēkā esošajiem 

līgumiem 

 
11. Ņemot vērā panākumus, kas gūti Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izveidē, 

Eiropadome aicina pēc iespējas drīz veikt vajadzīgos pasākumus, lai Aģentūra varētu pilnībā 

darboties no 2007. gada 1. janvāra. 

 
12. Joprojām pastāv politiska vajadzība uzlabot Eiropas Savienības reaģēšanas spējas uz 

ārkārtas situācijām, krīzēm un dabas katastrofām gan Eiropas Savienības iekšienē, gan 

ārpus tās. Notiekot šādām ārkārtas situācijām, iedzīvotāji pamatoti gaida ātru un efektīvu 

reakciju. Tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par ārkārtas situāciju pārvarēšanu savā teritorijā vai 

palīdzības sniegšanu saviem pilsoņiem ārzemēs, Eiropas Savienībai aktīvas solidaritātes 

gaisotnē var būt loma, koordinējot politisko reakciju un palīdzot organizēt un koordinēt 

pieejamo resursu izmantošanu, ja tas vajadzīgs. 
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13. Eiropadome apstiprina prezidentvalsts ziņojumu par "Savienības spēju nostiprināšanu reaģēt 

uz ārkārtas situācijām un krīzēm" (dok. 10551/06), kurā ir noteikti daudzi praktiski pasākumi 

un pieņemti lēmumi, lai uzlabotu pieejamo resursu koordināciju un izmantošanu; lai 

vajadzības gadījumā ātri saņemtu palīdzību; kā arī lai sniegtu efektīvāku konsulāru 

aizsardzību ES pilsoņiem trešās valstīs. Turklāt Eiropadome pauž gandarījumu arī par 

2006. gada maijā iesniegto Michel Barnier kunga ziņojumu, kas ir būtisks ieguldījums 

debatēs. 

 
14. Turpinot Austrijas prezidentūras laikā paveikto darbu, īpaša uzmanība jāpiešķir šādām 

darbībām: 

 
− Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spēju turpmākā attīstība, pamatojoties uz 

dalībvalstu piešķirtiem līdzekļiem, tostarp civilās aizsardzības moduļiem, kas būtu 

jāapzina un jākoordinē, lai padarītu šo reaģēšanu efektīvu un lai tā spētu Eiropas 

iedzīvotājiem nodrošināt augstu aizsardzības līmeni; 

− pasākumu, par ko ir panākta vienošanās, un pieņemto lēmumu ātra īstenošana, kā 

noteikts prezidentvalsts ziņojumā. šie pasākumi un lēmumi ir ES Ārkārtas un Krīzes 

koordinācijas mehānismi, ar ko ir izveidota ad hoc Krīžu vadības grupa Briselē, kurai 

būtu jāsāk darboties 2006. gada 1. jūlijā, un ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja 

ieteikumiem saistībā ar dalībvalstu militāro transporta resursu un spēju identificēšanu 

un koordinēšanu, lai atbalstītu reaģēšanu uz katastrofām; 

− šo procedūru un spēju pielietošana un atziņu gūšana no šīm norisēm, kā arī faktiskas 

operāciju pieredzes, lai uzlabotu reaģēšanu uz katastrofām; 

− Austrijas prezidentvalsts laikā ambiciozi tika turpināts darbs pie Komisijas 

priekšlikumiem, lai pastiprinātu Kopienas civilās aizsardzības spējas. Padomei būtu 

jāstrādā, lai līdz gada beigām pieņemtu vajadzīgos tiesiskos noteikumus; 

− ciešāka konsulārā sadarbība starp ES dalībvalstīm, tostarp savstarpējas konsulāras 

palīdzības punkti iepriekš noteiktos reģionos. Tālab lūdz iesniegt 

ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja un Komisijas kopēju ziņojumu 2006. gada otrajā 

pusē. 
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15. Padomi aicina turpināt darbu, pamatojoties uz prezidentvalsts ziņojumā iekļautajiem 

ierosinājumiem, balstoties uz Komisijas un ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja turpmākiem 

ieguldījumiem. Jaunā prezidentvalsts par sasniegto progresu visos jautājumos ziņos 

2006. gada decembra Eiropadomei. 

 
b) Eiropas dzīves veida popularizēšana globalizētā pasaulē 

 
16. Eiropadome novērtēja progresu dažās jomās, kas ir apspriestas Hemptonas pilī un pavasara 

Eiropadomē un kuru mērķis ir popularizēt Eiropas dzīves veidu, saskaroties ar globalizāciju 

un demogrāfiskām tendencēm. 

 
17. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka pašreizējās paaudzes vajadzības apmierina, neapdraudot 

turpmāko paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības. Tas ir viens no Eiropas Savienības 

pamatprincipiem. Ilgtspējīga attīstība nozīmē saglabāt Zemes spēju, uzturēt dzīvību visā 

daudzveidībā. Tās pamatā ir demokrātija, dzimumu līdztiesība, solidaritāte, tiesiskums un 

pamattiesību ievērošana. Lai gan kopš Gēteburgas Eiropadomes ir gūti pozitīvi panākumi, 

daudzas problēmas arvien vēl nav atrisinātas. Tādēļ Eiropadome pieņem ambiciozu un 

visaptverošu atjauninātu ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (dokuments 10117/06). 

Eiropadome cieši uzraudzīs šīs stratēģijas īstenošanu un regulāri sagatavos no tās izrietošus 

pasākumus. 

 
18. Eiropadome ņem vērā Komisijas Zaļo grāmatu par turpmāko Savienības jūras politiku un 

pauž gandarījumu par plašu debašu uzsākšanu saistībā ar priekšlikumiem, kas Komisijai būtu 

jāiesniedz 2007. gada rudenī. 
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19. Klimata pārmaiņas ir globāla mēroga problēma, kurai ir vajadzīgi globāla mēroga 

risinājumi. Tādēļ Eiropadome ar nepacietību gaida diskusiju sekmīgu turpinājumu saistībā ar 

ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un ar Kioto protokolu, lai 

izstrādātu mehānismus laikposmam pēc 2012. gada, lai sasniegtu Padomes mērķi - globālās 

temperatūras paaugstināšanos, lielākais, par 2ºC, salīdzinot ar līmeni pirms rūpniecības 

laikmeta. Tamdēļ Padome visos atbilstīgos daudzpusējos forumos, tostarp visām UNFCCC 

Pusēm, uzstās uz pilnīga un atklāta dialoga par nākamajām darbībām un par to, lai vienotos 

par starptautisku mērķi. Turklāt Eiropadome aicina Komisiju nekavējoties iesniegt ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, īstenojot Direktīvu, ar kuru nosaka 

sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, ņemot vērā 

MVU situāciju, attiecīgā gadījumā pievienojot tam priekšlikumus. 

 
20. Atjauninātā Lisabonas stratēģija jau ir atkārtoti pievērsta tiem jautājumiem, kas pilsoņiem ir 

visnozīmīgākie - jautājumiem par darbavietām un izaugsmi, pilnīgā saskaņā ar Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju; īpašs uzsvars ir likts uz investīcijām zināšanās un jauninājumos, 

uzņēmējdarbības, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) potenciālā, un uz prioritāru 

iedzīvotāju kategoriju nodarbinātību. Eiropadome pauž gandarījumu par Komisijas un 

dalībvalstu nodomu enerģiski turpināt Lisabonas stratēģijas īstenošanu un nodrošināt sekmīgu 

Ekonomikas un monetārā savienības darbību. Gada laikā pirms 2006. gada pirmā ceturkšņa 

nodarbinātu personu skaits Eiropas Savienībā ir pieaudzis par 1,8 miljoniem. 

 
21. Eiropadome jo īpaši 
 

− pauž gandarījumu par Padomē panākto vienošanos par Pakalpojumu direktīvu un 

aicina ātri noslēgt likumdošana procesu; 

− atgādina par to, cik nozīmīga ir vienkārša, pārskatāma un viegli piemērojama 

normatīva vide, kā arī patērētāju un uzņēmumu uzticība iekšējam tirgum; 

− uzsverot vienotā tirgus nozīmi, pauž gandarījumu par Komisijas nolūku uzsākt 

vispārīgu tā pārskatīšanu, pēc kā ir jāseko konkrētiem priekšlikumiem, lai pabeigtu 

iekšējā tirgus izveidi un nodrošinātu tā efektīvu darbību; 2007. gada marta Eiropadomei 

iesniegs starpziņojumu; 
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− uzsver Eiropas Savienības rīcības sociālās dimensijas nozīmi. Tā pauž gandarījumu par 

Eiropas Komisijas nolūku novērtēt ES sociālo realitāti, un aicina Komisiju iesniegt 

starpziņojumu pirms 2007. gada marta Eiropadomes; Komisijai, Padomei un 

Parlamentam būtu integrētajā ietekmes novērtējumā jāpievērš pienācīga vērība Eiropas 

tiesību aktu sociālajai ietekmei, tostarp dzimumu perspektīvai, kā tas noteikts Dzimumu 

līdztiesības paktā; 

− mudina Komisiju paātrināt darbu pie ierosmēm, kas minētas tās paziņojumā par 

rūpniecības politiku, lai ņemtu vērā progresu, kas panākts 2007. gada pirmajā pusē; 

− uzsver, ka vajadzīgas investīcijas zināšanās un jauninājumos, pauž gandarījumu par 

galīgo vienošanos par Konkurētspējas un jauninājumu programmu un aicina ātri 

pieņemt 7. pamatprogrammu, kā arī EIB riska dalīšanas finansēšanas instrumentu, lai 

atbalstītu jauninājumus un pētniecību un izstrādi; 

− aicina veikt turpmākus pasākumus Komisijas paziņojumam par problēmām, ar ko būs 

jāsaskaras universitātēm, un mudina dalībvalstis veicināt izcilību un paātrināt 

augstākās izglītības jomas modernizēšanu, pārstrukturēšanu un novatorismu šajā jomā, 

lai pilnā mērā izmantotu tās potenciālu un liktu pamatus Eiropas virzībai uz lielāku 

izaugsmi un vairāk darbavietām; 

− atkārtoti apliecina, ka Eiropas Tehnoloģiju institūts (ETI), kas sadarbosies ar 

esošajām valstu iestādēm, būs nozīmīgs solis, lai aizpildītu pašlaik esošo plaisu starp 

augstāko izglītību, pētniecību un jauninājumiem, līdz ar citām darbībām, kas uzlabo 

kontaktu tīkla veidošanos un sinerģijas starp izcilām pētniecības un jauninājumu 

kopienām Eiropā. Tā gaida Komisijas oficiālo priekšlikumu tā izveidei, ko iesniegs 

2006. gada rudenī pēc konsultācijām ar Eiropas Pētniecības padomi, dalībvalstīm un 

ieinteresētajām pusēm; 

− uzsver to, cik svarīgi ir risināt jautājumus, kas nepastarpināti attiecas uz pilsoņiem, 

piemēram, pārtikas drošība un patērētāju aizsardzība, un šajā sakarā pauž 

gandarījumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības 

programmu patērētāju politikas jomā (2007. – 2013); 
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− uzsver spēku apvienošanas papildu vērtību, apkarojot reti sastopamas slimības, 

piemēram, tādas kā epidermolysis bullosa un MPS, īpašu uzmanību veltot bērniem. Tā 

pauž gandarījumu par pētniecības darbību saistībā ar 7. pamatprogrammu, lai izstrādātu 

profilaktiskas, diagnostiskas un terapeitiskas metodes, un aicina Komisiju atbalstīt 

dalībvalstu centienus šajā sakarā, pilnībā izmantojot attiecīgos ES instrumentus, īpaši 

pētniecības un sabiedrības veselības jomā. 

22. 2006. gada marta secinājumos Eiropadome aicināja izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku 

un aicināja Komisiju un Padomi sagatavot darbību kompleksu ar skaidru laika grafiku, lai 

varētu pieņemt prioritāru rīcības plānu 2007. gada pavasara sanāksmē. 

 
23. Enerģētikas drošības ārējie aspekti būs šādas vispārējas politikas svarīga sastāvdaļa un tie būs 

jāiekļauj rīcības plānā. Tādēļ Eiropadome pauž gandarījumu par Komisijas un Augstā 

pārstāvja kopēju dokumentu, kas ir drošs pamats solidaritātes garā īstenotai ārpolitikai un 

kura mērķis ir nodrošināt uzticamu, cenas ziņā pieejamu un noturīgu enerģijas plūsmu uz 

Savienību. Tā aicina Komisiju to pienācīgi ņemt vērā, tai izstrādājot stratēģisku pārskatu. Tā 

uzsver to, cik būtiski ir izmantot visas pieejamās politikas un instrumentus, lai atbalstītu ārējo 

rīcību šajā jomā. 

 
24. Tā kā ES vēl joprojām ir jāreaģē uz konkurenci pasaulē, lai piekļūtu enerģijas resursiem, kas 

joprojām sarūk, Eiropadome aicina prezidentvalsti, Komisiju un Augsto pārstāvi saskaņoti un 

koordinēti paātrināt darbu enerģētikas ārpolitikas izveidē un īstenošanā, izmantojot visus 

pieejamos instrumentus, arī KĀDP un EDAP. Tam būtu jāietver stratēģisku partnerattiecību 

izstrāde ar galvenajām ražotājvalstīm, tranzīta un patēriņa valstīm, un vispirms jāpievēršas 

šīm prioritātēm: 

 
− beigt sarunas par Enerģētikas hartas tranzīta protokolu un panākt, lai Enerģētikas Hartas 

līgumu ratificētu visas Hartas parakstītājvalstis;  

− aicināt Komisiju noteikt elementus nolīgumam ar Krieviju enerģētikas jomā, kurš būtu 

jānoslēdz kā nākamais pēc partnerattiecību un sadarbības līguma; 
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− paplašināt ES enerģijas iekšējo tirgu, iekļaujot tajā kaimiņvalstis (tostarp paplašinot 

Enerģētikas Kopienas Līgumu); 

− labāk izmantot Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) mehānismu, lai sekmētu ES 

enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu; īpaši nozīmīgs būs pastiprināts dialogs ar 

Alžīriju; 

− pilnībā atbalstīt apkārtējās vides aizsardzības apsvērumiem atbilstošus infrastruktūras 

projektus, lai atklātu jaunus piegādes ceļus, dažādojot enerģijas importu – no kā labumu 

gūtu visas dalībvalstis; 

− pilnībā integrēt ES enerģētikas mērķus tās tirdzniecības politikā un vajadzības gadījumā 

censties tos sasniegt ar PTO starpniecību; 

− pievērst īpašu uzmanību enerģētikai Savienības attiecībās ar, galvenokārt, galvenajām 

trešām partnervalstīm. 

 
25. Eiropadome uzsver, ka jāturpina energoapgādes avotu dažādošana, jāveicina neizsīkstošas 

enerģijas attīstība, un enerģijas izmantošana jāpadara efektīvāka. Šajā sakarā tā atgādina, ka 

katrai dalībvalstij pašai jāizvēlas izmantojamo enerģijas avotu proporcija. 

 
26.  Eiropas Savienība turpinās aktīvi veicināt kultūru un civilizāciju dialogu, izmantojot visus 

pastāvošos mehānismus, tostarp Barselonas procesu, Annas Lindas Fondu un Civilizāciju 
aliansi. Šajā sakarā īpašu uzmanību pievērsīs brīvu plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskas 
sabiedrības nozīmei un atbalstam.  

 
27. Eiropadome pauž gandarījumu par tikšanos ar baznīcu un reliģisko kopienu vadītājiem, ko 

prezidentvalsts un Eiropas Komisija 2006. gada 30. maijā bija sarīkojusi Briselē. 
 
28. Eiropadome pauž gandarījumu, ka noslēgts Iestāžu nolīgums par finanšu plānu no 2007. līdz 

2013. gadam, kas Eiropas Savienībai dod iespēju īstenot savu politiku, un uzsver, cik būtiski 
ir ātri pieņemt vajadzīgos tiesību aktus. 
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29.  Eiropadome apsveic Slovēniju ar konverģenci, kas panākta pēc pievienošanās ES un kuras 
pamatā ir pareiza ekonomikas un finanšu politika, un pauž gandarījumu, ka Slovēnija atbilst 
visiem Līgumā noteiktajiem konverģences kritērijiem. Šajā sakarā Eiropadome ir gandarīta 
par Komisijas priekšlikumu, ka Slovēnija no 2007. gada 1. janvāra varētu ieviest euro. Šī 
pirmā euro zonas paplašināšanās jauno dalībvalstu virzienā ir būtisks un ārkārtīgi pozitīvs 
solis pretī  Eiropas Savienības ekonomiskai un monetārai integrācijai. 

 
30.  Eiropadome tāpat pozitīvi vērtē Lietuvu par līdz šim panākto konverģenci, un pauž atbalstu uz 

stabilitāti orientētai Lietuvas iestāžu politikai. 
 

c) Eiropas Savienības ārpolitikas efektivitātes, saskaņotības un pamanāmības 
uzlabošana 

 
31. Eiropadome pauž gandarījumu par gūtajiem nozīmīgajiem panākumiem saistībā ar jauniem 

ārējo darbību instrumentiem un mudina iestādes pēc iespējas drīzāk panākt vienošanos par 

vēl neatrisinātajiem jautājumiem, lai nodrošinātu palīdzības sniegšanu no 2007. gada 1. 

janvāra. 

 
32. Eiropadome pauž gandarījumu par dokumentu "Eiropa pasaulē", ko iesniedzis Komisijas 

priekšsēdētājs, un par iekšējiem pasākumiem, kurus īsteno Komisija. Eiropadome aicina 

prezidentvalsti, Padomi, ģenerālsekretāru / Augsto pārstāvi un Komisiju, balstoties uz 

esošajiem līgumiem, izskatīt citus minētajā dokumentā iekļautos pasākumus, kā arī tālākus 

pasākumus, lai inter alia uzlabotu stratēģisko plānošanu, saskaņotību starp dažādiem Eiropas 

Savienības ārpolitikas instrumentiem, kā arī sadarbību starp ES iestādēm un starp ES 

iestādēm un dalībvalstīm. Eiropadome pateicas ģenerālsekretāram / Augstajam pārstāvim par 

viņa vēstuli, kurā minēti veiktie papildpasākumi pēc neoficiālās valstu vai valdību vadītāju 

sanāksmes Hemptonas pilī. Šajā sakarā Eiropadome atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu 

ģenerālsekretāra / Augstā pārstāvja lomai un veiktajām darbībām. 
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33. Eiropadome aicina prezidentvalsti, Padomi, ģenerālsekretāru / Augsto pārstāvi un Komisiju 
turpināt darbu un piekrīt, ka pirmais šo pasākumu īstenošanas izvērtējums notiks Somijas 
prezidentūras beigās. 

 
d) Eiropas Savienības darbības uzlabošana 

 
34. Eiropadome vienojās par vairākiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības 

darbību, pilnībā izmantojot esošo līgumu dotās iespējas. Pie tiem pieder padarīt atklātu 

Padomes darbu un ieviest lielāku skaidrību par dažādo iesaistīto pušu pienākumiem Eiropas 

Savienības darbā. 

 
35. Priekšnosacījums tam, lai pieaugtu iedzīvotāju uzticība un ticība Eiropas Savienībai, ir iespēja 

viņiem gūt tiešu ieskatu tās darbībās. Tādēļ Eiropadome piekrīt padarīt vēl atklātāku Padomes 

darbu un pieņem vispārēju pārskatāmības politiku (I pielikums). Jo īpaši Padomes pārrunas 

koplēmuma procedūrā tagad ir publiskas. Tā lūdz Padomi veikt vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu jaunās politikas īstenošanu un pārskatīt tās īstenošanu pēc pusgada, lai izvērtētu, 

kā tā ietekmē Padomes darba efektivitāti. 

 
36. Ņemot vērā to, cik nozīmīgs ir subsidiaritātes un proporcionalitātes princips, Eiropadome 

pauž gandarījumu par prezidentvalsts Austrijas ierosmēm organizēt konferenci par 

subsidiaritātes jautājumu Zanktpeltenē (St. Pölten) 2006. gada 18. un 19. aprīlī – kā 

turpinājumu pērnā gada Hāgas konferencei. Būtu jāizskata šajās divās konferencēs paustās 

idejas, un nākamās prezidentvalstis ir aicinātas turpināt šo darbu. 
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37. Eiropadome ņem vērā Eiropas un attiecīgo valstu likumdošanas procesu savstarpējo atkarību. 
Tādēļ Eiropadome ir gandarīta par Komisijas apņēmību sagatavot jaunus priekšlikumus un 
konsultāciju dokumentus, kas būtu tieši pieejami valstu parlamentiem, aicinot tos reaģēt, lai 
uzlabotu politikas izstrādes procesu. Komisija ir lūgta pienācīgi apsvērt valstu parlamentu 
iesniegtos komentārus, jo īpaši attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principu. 
Valstu parlamentus mudina, uzraugot subsidiaritāti, stiprināt sadarbību kā daļu no Eiropas 
lietu komiteju konferences. 

 
38. Eiropadome arī atgādina, ka iedzīvotāju ticību Eiropas projektam var stiprināt, ja Eiropas 

tiesību akti labāk atainos ES darbības papildu vērtību. Tādēļ tā aicina Padomi, Eiropas 
Parlamentu un Eiropas Komisiju regulāri pārbaudīt, vai subsidiaritātes un proporcionalitātes 
protokolā nospraustie principi un pamatnostādnes ir piemērotas  pareizi. 

 
39. Eiropadome arī pauž gandarījumu par pozitīvu iznākumu apspriedēs starp Eiropas 

Parlamentu, Padomi un Komisiju par komitoloģijas reformu, kas nodrošinās horizontālu un 

pieņemamu risinājumu. Jaunie noteikumi, par ko panākta vienošanās, uzlabos likumdevēja 

veikto kontroli attiecībā uz Komisijas īstenošanas pilnvarām jomās, uz ko attiecas koplēmuma 

procedūra, tādējādi uzlabojot komitoloģijas procedūras. 
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40. Kopš pēdējās sanāksmes ir gūti panākumi visās labāka regulējuma jomās un visas iestādes 

un dalībvalstis ir aicinātas īstenot savas saistības, kā noteikts 2003. gada Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. Eiropadome aicina dalībvalstis veikt iniciatīvas valsts līmenī, 

lai samazinātu uzņēmumiem administratīvo slogu, tostarp ar savu valsts reformu programmu 

starpniecību. Tā aicina Komisiju 2007. gada sākumā ziņot par panākto progresu valstu un 

Kopienas līmenī. Pavasara Eiropadomei būtu jāizdara secinājumi par turpmāk 

nepieciešamajiem soļiem. Prioritāte būtu jāpiešķir tādu nevajadzīgu administratīvo slogu 

samazināšanai, kas rada būtiskus šķēršļus novatoriskākai un zinību intensīvai ekonomikai un 

kuri ir īpaši apgrūtinoši MVU. Ņemot vērā to, ka dažas dalībvalstis attiecībā uz administratīvo 

slogu samazināšanu jau noteikušas mērķi to samazināt pa 25 %, Eiropadome ir pārliecināta, 

ka vajadzētu būt iespējams noteikt līdzīgus mērķus ES līmenī, un aicina Komisiju savlaicīgi 

līdz 2007. gada sākumam sniegt attiecīgus priekšlikumus pavasara Eiropadomei. 

 
41. Eiropadome ir gandarīta: 

 
− par to, ka vispārēja, integrēta ietekmes novērtējuma izmantošanu lēmumu pieņemšanā 

turpina iestrādāt visu iestāžu darbā kā būtisku politikas veidošanas procesa elementu; 

− par Komisijas programmas īstenošanu, lai vienkāršotu spēkā esošos tiesību aktus. 

Tā ar nepacietību sagaida Komisijas ziņojumu par īstenošanu 2006. gada otrajā pusē un 

aicina attiecīgo Padomes sastāvu piešķirt prioritāti konkrētiem vienkāršošanas 

priekšlikumiem. Tā arī uzsver, cik svarīga ir vienkāršošanas programmas attiecināšana 

uz visām atbilstīgām Eiropas ekonomikas nozarēm, vienlaikus ievērojot acquis 

communautaire; 

− par to, ka veiksmīgi pabeigta Komisijas 2005. gada pārbaudes procedūra, un aicina 

Komisiju turpināt pārbaudīt nepieņemtos priekšlikumus. 
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III  RAUGOTIES NĀKOTNĒ 

 
a) Turpinot reformu: Konstitucionālais līgums 

 
42. Valstu un valdību vadītāji Eiropadomes 2005. gada 16. un 17. jūnija sanāksmē vienojās 

jautājumu par Konstitūcijas līguma ratifikāciju no jauna izskatīt 2006. gada pirmajā pusē, lai 

veiktu vispārēju novērtējumu attiecībā uz debatēm, kas notikušas dalībvalstīs pārdomu laikā, 

un panāktu vienošanos par turpmāko darbību. 

 
43. Kopš pagājušā gada jūnija piecas dalībvalstis ir ratificējušas Konstitucionālo līgumu, tādējādi 

kopējais valstu skaits, kas līgumu ratificējušas, ir sasniedzis piecpadsmit. Divas dalībvalstis 

nav varējušas to ratificēt, un astoņām vēl jābeidz ratifikācijas process; viena no tām nesen ir 

sākusi attiecīgu procedūru. Ir cerams, ka šis process tiks pabeigts saskaņā ar 2005. gada jūnija 

secinājumiem. 

 
44. Atgādinot 2005. gada jūnija secinājumus, Eiropadome pauž gandarījumu par dažādajām 

ierosmēm, kas sāktas saistībā ar valstīs notiekošajām debatēm, kā arī par Komisijas un 
Parlamenta ieguldījumiem pārdomu laikā. Būtu jāturpina nozīmīgais darbs, kas veikts, lai 
pastiprinātu un paplašinātu dialogu ar Eiropas iedzīvotājiem, tostarp Komisijas ierosme "D 
plāns". 

 
45. Pārdomu laiks kopumā ir bijis noderīgs, jo ļāvis Eiropas Savienībai izvērtēt ratifikācijas 

procesā paustās rūpes un bažas. Tā uzskata, ka, lai varētu pieņemt lēmumu par 

Konstitucionālā līguma nākotni, līdz ar pašreizējo ratifikācijas procesu ir vajadzīgs turpmāks 

darbs, balstoties uz to, kas sasniegts kopš pērnā gada jūnija. 

 
46. Pēc pagājušā gada pārdomu laika būtu jāvērš uzmanība uz konkrētu rezultātu sasniegšanu un 

projektu īstenošanu. Eiropadome ir vienojusies par divējādu pieeju. Pirmkārt, ir pēc iespējas 

labāk jāizmanto spēkā esošo līgumu dotās iespējas, lai panāktu konkrētus rezultātus, ko 

iedzīvotāji sagaida. 



PREZIDENTŪRAS SECINĀJUMI 

Bulletin 19.06.2006 - LV- PE 375.531 
27 

47. Otrkārt, prezidentvalsts 2007. gada pirmajā pusē iesniegs Eiropadomei ziņojumu, kura pamatā 
būs intensīvas konsultācijas ar dalībvalstīm. Ziņojumā būtu jāiekļauj izvērtējums par situāciju 
saistībā ar Konstitucionālā līguma apspriešanu un tajā būtu jāizskata iespējamie attīstības 
varianti nākotnē. 

 
48. Ziņojumu pēc tam izskatīs Eiropadome. Izskatīšanas rezultātus ņems par pamatu, izstrādājot 

lēmumus par to, kā turpināt reformu procesu, ar to saprotot, ka vajadzīgie pasākumi tālab ir 

jāveic, vēlākais, 2008. gada otrajā pusē. Katrai valstij, kas kopš pārdomu laika sākuma ir 

bijusi prezidentvalsts, ir īpašs pienākums nodrošināt šā procesa nepārtrauktību. 

 
49. Eiropadome aicina Berlīnē 2007. gada 25. martā par godu Romas līgumu 50. gadskārtai 

pieņemt ES vadītāju politisku deklarāciju, kurā būtu izklāstītas Eiropas vērtības un mērķi un 

kurā viņi apliecinātu kopēju apņēmību tos sasniegt.  

 
b) Paplašināšanās 

 
50. Eiropadome pieņem zināšanai sākotnējās apspriedes par paplašināšanos, kas notika 

neformālajā ārlietu ministru sanāksmē Zalcburgā 2006. gada 11. martā un Klosterneiburgā 

(Klosterneuburg) 27. un 28. maijā. Tā vienojās 2006. gada otrajā pusē turpināt un padziļināt 

šīs vispārējās apspriedes. 

 
51. Paplašināšanās ir izrādījusies vēsturiska iespēja, lai palīdzētu nodrošināt mieru, drošību, 

stabilitāti, demokrātiju, tiesiskumu, kā arī izaugsmi un labklājību visā Eiropas Savienībā. 

Paplašināšanās arī palīdz Eiropas Savienībai kļūt par konkurētspējīgāku un dinamiskāku 

tautsaimniecību un labāk sagatavoties izaicinājumiem globalizētā un mainīgā pasaulē. Šajā 

sakarā Eiropadome pauž gandarījumu par Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības 

vēsturiskās piektās paplašināšanās – kuras neatņemama sastāvdaļa ir Bulgārijas un Rumānijas 

pievienošanās – ekonomiskajiem panākumiem. 
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Bulgārija un Rumānija 
 
52. Eiropas Savienības kopējais mērķis ir Bulgārijas un Rumānijas uzņemšana dalībvalstu vidū 

2007. gada janvārī, ja tās būs gatavas. Eiropadome apstiprina šo nostāju, pamatojoties uz 

Komisijas 2006. gada maija pārraudzības ziņojumu. Slavējot abas valstis par nesen veiktajiem 

reformu centieniem, Eiropadome aicina Bulgāriju un Rumāniju mērķtiecīgi pastiprināt 

centienus, izlēmīgi un nekavējoties risinot atlikušos jautājumus, kas minēti Komisijas 

2006. gada maija ziņojumā. Eiropadome saglabā pārliecību, ka ar nepieciešamo politisko 

gribu abas valstis spēs pārvarēt konstatētās nepilnības, lai pievienošanās datums būtu 

2007. gada 1. janvāris. Tā tādējādi pauž gandarījumu par Komisijas nolūku sniegt nākamos 

uzraudzības ziņojumus vēlākais oktobra sākumā. Tā mudina dalībvalstis laicīgi pabeigt 

Pievienošanās līguma ratificēšanu. 

 
Vispārīgi jautājumi par turpmāku paplašināšanos  

 
53. Eiropadome atkārtoti uzsvēra, ka tā ievēros pašreizējās saistības, un uzsvēra, ka jāpieliek 

pūles, lai pasargātu Eiropas Savienības kohēziju un efektivitāti. Nākotnē būs svarīgi 

nodrošināt, ka Eiropas Savienība paplašinoties spēj darboties politiskā, finansiālā 

institucionālā ziņā, un vēl padziļināt Eiropas kopējo projektu. Tādēļ Eiropadome savā 2006. 

gada decembra sanāksmē debatēs par visiem turpmākas paplašināšanās aspektiem, tostarp par 

Eiropas Savienības spēju uzņemt jaunas dalībvalstis un turpmākiem paplašināšanas procesa 

kvalitātes uzlabošanas veidiem, pamatojoties uz līdz šim gūto pozitīvo pieredzi. Šajā sakarā tā 

atgādina, ka, nosakot paplašināšanās tempu, jāņem vērā Eiropas Savienības uzņemšanas 

spējas. Komisija ir aicināta vienlaikus ar gada progresa ziņojumu par paplašināšanās procesu 

un pirmspievienošanās procesu iesniegt īpašu ziņojumu par visiem attiecīgajiem aspektiem, 

kas saistīti ar Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Šajā īpašajā analīzē būtu arī jāaplūko 

jautājums par to, kāds ir pilsoņu viedoklis par paplašināšanos šobrīd un kāds tas būs nākotnē, 

un tajā jāņem vērā, ka paplašināšanās procesu nepieciešams atbilstoši izskaidrot sabiedrībai 

Eiropas Savienībā. 
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Turcija 
 
54. Eiropadome aplūkoja gūtos panākumus acquis caurskatīšanā un pauda gandarījumu, ka sāktas 

pievienošanās sarunas ar Turciju pēc būtības. Turcijai būs jāatbalsta vērtības, mērķi un 

tiesiskā kārtība, kas izklāstīta līgumos. Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt Turcijas 

centienus panākt atbilstību Eiropas Savienības standartiem un dalības saistībām, tostarp 

Kopenhāgenas kritērijiem. Eiropadome atbilstīgi iepriekšējiem secinājumiem atgādina, ka 

pašreizējās sarunas pamatojas uz katras valsts nopelniem un ka to gaita būs atkarīga no katras 

valsts progresa, gatavojoties dalībai, ko izvērtēs, salīdzinot ar sarunu principos izklāstītajām 

prasībām. Tas nozīmē, ka Turcijai jāpilda saistības saskaņā ar Asociācijas nolīgumu un tā 

papildprotokolu, kura pilnīgu īstenošanu izvērtēs 2006. gadā, par ko panākta vienošanās 

2005. gada 21. septembra Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu deklarācijā, kā arī jāpilda 

pārskatītās pievienošanās partnerības īstenošana. Eiropadome atgādina, ka Padome 2006. 

gadā nodrošinās papildpasākumus saistībā ar līdz šim gūtajiem panākumiem visās 

nozīmīgajās jomās, kas iekļautas minētajā deklarācijā. Eiropadome aicina Turciju pastiprināt 

reformu procesu un to pilnīgi un efektīvi īstenot, lai nodrošinātu tā neatgriezeniskumu un 

noturību, kā arī progresu, lai pilnībā atbilstu Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem, tostarp 

pildītu saistības attiecībā uz labām kaimiņattiecībām. Šajā sakarā vajadzētu izvairīties no 

jebkādām darbībām, kas varētu negatīvi ietekmēt strīdu mierīgu izšķiršanu. 
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Horvātija 

 
55. Eiropadome aplūkoja gūtos panākumus acquis caurskatīšanā un pauda gandarījumu, ka sāktas 

pievienošanās sarunas ar Horvātiju pēc būtības. Horvātijai būs jāatbalsta vērtības, mērķi un 

tiesiskā kārtība, kas izklāstīta līgumos. Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt Turcijas 

centienus panākt atbilstību Eiropas Savienības standartiem un dalības saistībām, tostarp 

Kopenhāgenas kritērijiem un labām kaimiņattiecībām. Eiropadome atbilstīgi iepriekšējiem 

secinājumiem atgādina, ka pašreizējās sarunas pamatojas uz katras valsts nopelniem un ka to 

gaita būs atkarīga no katras valsts progresa, gatavojoties dalībai, ko izvērtēs, salīdzinot ar 

sarunu principos izklāstītajām prasībām. Tas nozīmē cita starpā līgumsaistību pildīšanu 

saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kā arī pievienošanās partnerības īstenošanu. 

Eiropadome mudina Horvātiju turpināt reformu procesu un gūt paliekošu progresu, lai 

sasniegtu ES standartus. 
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c) Rietumbalkāni 
 
56. Eiropadome vēlreiz apstiprināja Rietumbalkānu Eiropas perspektīvu, kā izklāstīts 

Stabilizācijas un asociācijas procesā, Saloniku darba programmā un Zalcburgas 2006. gada 

marta deklarācijā. Šajā sakarā Eiropadome apstiprināja, ka Rietumbalkānu nākotne 

meklējama Eiropas Savienībā. Katras valsts progress virzībā uz Eiropas Savienību arī 

turpmāk būs atkarīgs no katras atsevišķās valsts sasniegumiem, ievērojot noteikumus un 

prasības, kas iekļautas Kopenhāgenas kritērijos un Stabilizācijas un asociācijas procesā, 

tostarp pilnīgas sadarbības ar ICTY un labu kaimiņattiecību uzturēšanu. Visas Rietumbalkānu 

valstis pēdējā gada laikā spērušas būtiskus soļus ceļā uz ES, izvirzot dalību ES kā galējo 

mērķi saskaņā ar Saloniku darba kārtību. Padome pauda gandarījumu par sākotnējo progresu, 

īstenojot Komisijas paziņojumu "Rietumbalkāni ceļā uz ES – stabilitātes nostiprināšana un 

labklājības celšana". Eiropas Savienība turpinās palīdzēt Rietumbalkānu valstīm, izmantojot 

praktiskus pasākumus, lai Eiropas perspektīva būtu jūtamāka, un tuvā nākotnē sagaida 

konkrētus rezultātus, jo īpaši tādās jomās kā reģionālā brīvā tirdzniecība un vīzu režīma 

atvieglojumi saskaņā ar vienoto pieeju. Eiropadome pauž gandarījumu par Komisijas nodomu 

paplašināt un pastiprināt tās sadarbību ar Eiropas Investīcijas banku un citām starptautiskām 

finanšu iestādēm Rietumbalkānos, lai veiktu piemērotus pasākumus, veidojot finanšu 

mehānismu Rietumbalkāniem. 

 
o 

o o 
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ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS 
 
57. Eiropadome vēlreiz atkārto, cik lielu nozīmi tā piešķir Eiropas Kaimiņattiecību politikai kā 

līdzeklim sadarbības stiprināšanai ar tās kaimiņvalstīm un labklājības, stabilitātes un drošības 

veicināšanai ārpus Eiropas Savienības robežām. Eiropas Kaimiņattiecību politikas mērķis ir 

atbalstīt politiskas un ekonomikas reformas kaimiņvalstīs, pamatojoties uz partnerību un 

kopīgām vērtībām. Eiropas Savienība ir apņēmusies stiprināt un turpmāk attīstīt savu 

kaimiņattiecību politiku, tādējādi nodrošinot aizvien ciešākas attiecības un būtisku atbalstu, 

kaimiņvalstīm pildot to saistības veikt reformas.  

 
58. Eiropadome par ļoti svarīgu uzskata auglīgu sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas 

Padomi un aicina tās pārvarēt atlikušās grūtības notiekošajās sarunās par saprašanās 

memorandu. Eiropadome pauž atzinību premjerministram Jean-Claude Juncker kungam par 

viņa ziņojumu par turpmākajām attiecībām starp Eiropas Padomi un Eiropas Savienību, 

ziņojumu nepieciešams izskatīt sīkāk. 

 
59. Eiropadome pieņēma deklarācijas par Rietumbalkāniem (II pielikums), Irānu 

(III pielikums), Irāku (IV pielikums), Tuvo Austrumu miera procesu (V pielikums), 

Āfriku (VI pielikums), Libānu (VII pielikums) un Austrumtimoru (VIII pielikums). 

 
60. Eiropadome apstiprina prezidentvalsts progresa ziņojumu par EDAP (dok. 10418/06), kurā ir 

izklāstītas arī nākamās prezidentvalsts pilnvaras. 

 
__________________ 
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I PIELIKUMS 
 
 

VISPĀRĒJA PĀRSKATĀMĪBAS POLITIKA 
 
 
Lai palielinātu Eiropas Savienības atklātību, pārskatāmību un atbildību, Eiropadome vienojas par 
šādiem pasākumiem, kuru mērķis ir labāk iesaistīt iedzīvotājus Eiropas Savienības darbā: 
 
• Visas Padomes apspriedes par tiesību aktiem, ko pieņem ar koplēmuma procedūru, kā arī 

visiem Padomes locekļu balsojumiem un balsojumu paskaidrojumiem ir sabiedrībai atklātas. 

Padome vai Pastāvīgo pārstāvju komiteja var atsevišķos gadījumos nolemt, ka konkrētās 

apspriedes nebūs atklātas sabiedrībai. 

 
• Padomes pirmās apspriedes par tiesību aktiem, kurus nepieņem ar koplēmuma procedūru un 

ar kuriem to svarīguma dēļ Komisija mutiski iepazīstina Padomes sanāksmē, ir sabiedrībai 

atklātas. Prezidentvalsts atsevišķos gadījumos var lemt, ka Padomes turpmākās pārrunas par 

konkrētu aktu būs sabiedrībai atklātas, ja vien Padome vai Pastāvīgo pārstāvju komiteja 

nenolemj citādi. 

 
• Padome regulāri organizē atklātas debates par svarīgiem jautājumiem, kas skar Eiropas 

Savienības un tās pilsoņu intereses. Šādas debates rīko atbilstoši Padomes vai Pastāvīgo 

pārstāvju komitejas lēmumam, ko pieņem ar kvalificētu vairākumu. Šīs apņemšanās 

īstenošanu sāk nākamās prezidentūras laikā, jaunā prezidentvalsts iesniegs priekšlikumus 

šādām atklātām debatēm, ņemot vērā jautājuma svarīgumu un to, cik tas ir interesants 

sabiedrībai. 

 
• Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes pārrunas par 18 mēnešu programmu, kā arī citu 

Padomes sastāvu pārrunas par savām prioritātēm, ir atklātas. Atklāta ir Komisijas veiktā 

iepazīstināšana ar savu piecu gadu darba programmu, ar savu gada darba programmu un ar 

savu gada politikas stratēģiju, kā arī tai sekojošās debates. 
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• Visas atklātās apspriedes pārraida visās valodās, izmantojot video tiešraidi, un ir pienākums 

ierakstītu versiju vismaz vienu mēnesi saglabāt Padomes interneta vietnē. 

 
• Jauno prezidentvalsti aicina kopā ar Padomes Ģenerālsekretariātu izstrādāt jaunus veidus, kā 

popularizēt atklātās apspriedes, jo īpaši izmantojot Padomes interneta vietni un e-pasta 

sarakstu, viegli pieejamu un pastāvīgi atjaunināmu nākamo debašu sarakstu, piemērotu 

paskaidrojošu materiālu, kā arī tiešu saziņu ar mērķauditoriju. Tās cieši sadarbosies, lai 

masu saziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem nodrošinātu atklātus, ātrus un tehniski modernus 

saziņas pakalpojumus. 

 
• Padomes Ģenerālsekretariāts iepriekš informē sabiedrību par dienām un aptuveno laiku, kad 

notiks atklātās apspriedes, un veic visus praktiskos pasākumus, lai nodrošinātu 

pārskatāmības noteikumu pienācīgu īstenošanu 

 

 
______________________ 

 
 

.
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II PIELIKUMS 

 
 

DEKLARĀCIJA PAR RIETUMBALKĀNIEM 
 
 
Eiropadome atkārtoti apliecināja savu pilnīgu atbalstu Saloniku sammitā 2003. gadā noteiktajai 

darba kārtībai un Stabilizācijas un asociācijas procesam.  

 

Mierīga un pārtikusi Serbija, kas ir pilnībā integrēta Eiropas nāciju saimē, ir ļoti svarīga reģiona 

stabilitātei. Tādēļ Eiropadome atgādina, ka Eiropas Savienība vēlas atsākt sarunas ar Serbiju par 

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, tiklīdz būs panākta pilnīga Serbijas sadarbība ar ICTY.  

 

Eiropas Savienība arvien atbalsta pašlaik notiekošās sarunas par Kosovas statusu nākotnē, ko vada 

ANO sūtnis Martti Ahtisaari, un uzsver, cik būtiska nozīme ir virzībai uz priekšu standartu 

īstenošanā Kosovā. Eiropas Savienība apliecina savu gatavību, detalizēti apspriežoties ar 

galvenajiem starptautiskajiem dalībniekiem, paplašināt savu lomu Kosovā pēc statusa noteikšanas, 

it īpaši policijas, tiesiskuma un ekonomikas jomās.  

 

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis jau ir vienojušās attīstīt savas attiecības ar Melnkalni kā ar 

suverēnu un neatkarīgu valsti. Tādēļ Eiropadome aicina gan Serbiju, gan Melnkalni īstenot tiešu un 

konstruktīvu dialogu par to attiecībām nākotnē.  

 

Eiropas Savienība turpinās palīdzēt Bosnijai un Hercegovinai stabilitātes nodrošināšanā un 

svarīgāko reformu procesā. Tā aicina Bosnijas iestādes nodrošināt reālu un acīmredzamu progresu 

policijas reformas īstenošanā, lai uzturētu Stabilizācijas un asociācijas procesa tempu. Eiropadome 

uzsver, cik nozīmīgi ir turpināt konstitucionālo reformu.  

 

Eiropadome aicina visas iesaistītās puses Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā 

nodrošināt, ka 5. jūlija parlamenta vēlēšanas notiek saskaņā ar starptautiskiem standartiem.  
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Eiropadome pauž gandarījumu par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma parakstīšanu ar Albāniju 

un aicina Albāniju paātrināt tās reformu gaitu.  

 

Eiropadome spēcīgi iedrošina reģionālu sadarbību, tostarp, izmantojot Dienvidaustrumeiropas 

Sadarbības procesu (DAESP). Tā pauž gandarījumu par Bukarestē 6. aprīlī aizsākto iniciatīvu 

attiecībā uz reģionālu brīvās tirdzniecības zonu un par nolīguma parakstīšanu par Eiropas kopējo 

aviācijas telpu ar reģiona valstīm 9. jūnijā, kā arī par gūtajiem panākumiem saistībā ar Enerģētikas 

Kopienas Līgumu Dienvidaustrumeiropas valstīm.  

 

Eiropadome turpinās atbalstīt savu politiku Rietumbalkānos ar atbilstīgu finansiālu palīdzību, jo 

īpaši ar Pirmsiestāšanās palīdzības instrumenta starpniecību, ko izveidos nākamajā gadā.  

 

Eiropadome apzinās, ka jautājums par vīzu režīma atvieglošanu ir īpaši svarīgs reģiona valstu 

iedzīvotājiem. Tādēļ Eiropas Savienība cer šā gada laikā apstiprināt pilnvarojumu sarunām par 

nolīgumiem par vīzu režīma atvieglošanu un atpakaļuzņemšanu atbilstīgi kopējai pieejai ES 

politikas izstrādei par vīzu režīma atvieglošanu, par ko tika panākta vienošanās 2005. gada 

decembrī, tā, lai sarunas varētu noslēgt pēc iespējas ātrāk – vislabāk 2007. gadā vai agrāk, ja 

iespējams.  

 
 

_____________________



PIELIKUMI 

Bulletin 19.06.2006 - LV- PE 375.531 
37 

III PIELIKUMS 
 
 

DEKLARĀCIJA PAR IRĀNU 
 
 

Eiropadome atkārtoti apliecināja atbalstu diplomātiskam risinājumam, kas kliedētu starptautiskās 

sabiedrības bažas par Irānas kodolprogrammu, un reizē apliecināja Irānas tiesības uz kodolenerģijas 

izmantošanu miera mērķiem, saskaņā ar KNL. Šajā sakarā Eiropadome pauž gandarījumu par ES 

Augstā pārstāvja, Francijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Ķīnas, Krievijas Federācijas un 

Amerikas Savienoto Valstu ārlietu ministra svarīgo ierosmi, par ko Vīnē panākta vienošanās 2006. 

gada 1. jūnijā. Eiropadome pilnībā atbalsta Vīnes ierosmes līdzsvaroto pieeju un mudina Irānu 

pieņemt piedāvāto pozitīvo risinājumu. 

 

Eiropadome pauž gandarījumu par ES Augstā pārstāvja Javier Solana 6. jūnija sarunām ar Irānas 

iestāžu amatpersonām Teherānā, kurās piedalījās Francijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes un 

Krievijas Federācijas pārstāvji, un par sarunu konstruktīvo gaisotni. 

 

Eiropadome mudina Irānu pēc iespējas drīz pozitīvi reaģēt uz šo tālejošo ierosmi un nodrošināt 

priekšnoteikumus sarunu atsākšanai. 

 
 

_____________________
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IV PIELIKUMS 
 
 

DEKLARĀCIJA PAR IRĀKU 

 

 

Eiropadome pauž gandarījumu par jaunās Irākas nacionālās vienotības valdības izveidošanu 20. 

maijā, kas ir pabeigta ar aizsardzības, iekšlietu un valsts drošības ministru iecelšanu. Tas ir būtisks 

un svarīgs solis, turpinot pārveidot Irāku par demokrātisku valsti. Eiropas Savienība atkārtoti 

apliecina, ka tā stingri nosoda terora aktus, un pauž nožēlu par arvien turpinošos vardarbības 

kampaņu pret Irākas tautu un tās konstitucionāli ievēlēto valdību. Tā aicina visus Irākas pilsoņus 

izvairīties no konfesiju nesaskaņām un atturēties no vardarbības, kas pagarina Irākas tautas 

ciešanas. Eiropas Savienība apliecina savu gatavību atjaunot atbalstu Irākas valdībai un Irākas tautai 

to centienos iedibināt mieru, stabilitāti un labklājību neatkarīgā un suverēnā Irākā. 

 

Eiropadome pauž gandarījumu par jaunās valdības programmu un par tās apņemšanos uzturēt 

tiesiskumu, sekmēt nacionālu vienotību un izlīgumu, aizsargāt un attīstīt Irākas resursus un izmantot 

tos visas Irākas tautas labā. 

 

Eiropas Savienība ar nepacietību sagaida ātru un drīzu politisku dialogu ar jauno valdību. 

 

Eiropadome pauž gandarījumu par Komisijas paziņojumu un kopēju ĢS/AP Solana kunga un 

komisāres Ferrero-Waldner kundzes vēstuli. Eiropadome ar nepacietību gaida paplašinātu 

sadarbību ar jauno valdību visos atbilstīgajos līmeņos. Piemēram, ES plāno atbalstīt Irāku šādās 

jomās: 

 

− apstiprināt demokrātiskās valdības modeli, kas pārvar sašķeltību, piemēram, atbalstot 

nacionālu izlīgumu un konstitūcijas pārskatīšanas procesu ciešā sadarbībā ar ANO. Šajā 

sakarā Eiropadome pauda gandarījumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas daudzpusējo 

dialogu par Irākas Tiesību deklarāciju Vīnē 6. - 8. jūnijā; 
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− sekmēt tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanas kultūru, piemēram, sniedzot Kopienas 

palīdzību šajās jomās. Šajā sakarā Eiropadome atzīmē vienošanos par integrētās tiesiskuma 

misijas Irākai EUJUST LEX pagarināšanu vēl uz 18 mēnešiem pēc pašreiz spēkā esošā 

mandāta termiņa beigām, atsaucoties uz irākiešu vajadzībām un lūgumiem; 

 
− atbalstīt valsts un reģionālas iestādes, tām uzlabojot pamatpakalpojumu sniegšanu un veicinot 

darbavietu radīšanu; 

 
− atbalstīt Irākas ekonomikas atlabšanu un labklājību, piemēram, uzsākot sarunas par 

tirdzniecības un sadarbības nolīgumu un uzsākot tehnisku dialogu par enerģētiku; 

 
− veicināt efektīvas un pārredzamas pārvaldes sistēmas veidošanos; 

 
− pastiprināt klātbūtni Irākā, nekavējoties ieceļot vadītāju Eiropas Komisijas delegācijai Irākā. 

 
Eiropadome atbalsta plašāku starptautisku iesaistīšanos un uzsver ES gribu turpināt atbalstīt ANO 
lomu Irākā. 
 
 

______________________ 
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V PIELIKUMS 
 
 

DEKLARĀCIJA PAR TUVO AUSTRUMU MIERA PROCESU 

 
 
Eiropas Savienība turpina apņemšanos darboties Četrotnē, lai sasniegtu mērķi – taisnīgu, 

dzīvotspējīgu un ilgstošu problēmas risinājumu, kas balstīts uz spēkā esošajiem nolīgumiem, 

atbilstīgajām ANO DP rezolūcijām un Ceļvedī izklāstītajiem principiem. 

 

Sakarā ar to, ka vajadzīgs steidzami atsākt procesu attiecībā uz sarunās panāktu divu valstu 

risinājumu, kas nestu mieru gan Izraēlas tautai, gan palestīniešiem, Eiropadome aicina drīzumā 

uzsākt sakaru veidošanu starp Izraēlas premjerministru un Palestīniešu pašpārvaldes prezidentu, ko 

ievēlēja viņa miera platformas dēļ. Tā vēlreiz uzsver, ka gaida, ka abas puses ievēros pastāvošās 

vienošanās un saistības, tostarp Ceļvedi. 

 

Kā noteikusi Četrotne, Hamas vadītajai palestīniešu valdībai ir jāievēro un jāīsteno trīs principi – 

vardarbības neizmantošana, Izraēlas pastāvēšanas tiesību atzīšana un pastāvošo vienošanos un 

saistību pieņemšana. 

 

Eiropadome arvien ir norūpējusies par drošības situāciju Gazā un Rietumkrastā. Tā nosoda 

vardarbību pret palestīniešu civiliedzīvotājiem. Tā nosoda Qassem raķešu palaišanu uz apdzīvotiem 

centriem Izraēlā. Tā abām pusēm atgādina par to pienākumu aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvību. Tā 

aicina palestīniešu pašpārvaldi rīkoties, lai uzlabotu drošību un novērstu teroristu uzbrukumus 

Izraēlai. Tā atkārtoti pauž savu nosodījumu attiecībā uz nogalināšanu bez tiesas sprieduma. Tā 

aicina visas puses atturēties no vardarbības un spēka pielietošanas. 

 

Eiropadome aicina visus palestīniešu politiskos spēkus iesaistīties nacionālā dialogā, kura galvenais 

mērķis ir izbeigt konfrontācijas palestīniešu vidū un iedibināt mieru un kārtību. Tā aicina 

palestīniešu valdību šā mērķa sasniegšanai sadarboties ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu, 

tostarp atbruņojot grupas, kas saistītas ar vardarbību un teroru. 
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Eiropadome ņem vērā prezidenta Abbas paziņojumu par referenduma sarīkošanu. Tā aicina visus 

palestīniešu politiskos spēkus darboties, lai panāktu iespējami plašāku vienprātību, atbalstot 

Ceļveža mērķus. 

 

Eiropadome aicina Izraēlu atturēties no rīcības, kas var apdraudēt saskaņota divu valstu risinājuma 

dzīvotspēju, un no darbībām, kas ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Īpašas bažas izraisa apmetņu 

darbība, mūra celtniecība palestīniešu teritorijā un darbības Austrumjeruzalemē un ap to, kā arī 

Jordānas upes ielejā. Eiropas Savienība neatzīs nekādas izmaiņas robežās, kādas tās pastāvēja līdz 

1967. gadam, izņemot tās, par kurām puses ir vienojušās. 

 

Eiropadome aicina Izraēlu atsākt ieturēto palestīniešu nodokļu un muitas ienākumu pārsūtīšanu, kas 

ir vitāli svarīga, lai novērstu krīzi palestīniešu teritorijās. 

 

Eiropadome uzsver vajadzību pēc koordinētas starptautiskas reakcijas uz humānās, ekonomiskās un 

finansiālās situācijas pasliktināšanos Rietumkrastā un Gazas joslā. 

 

Eiropadome apstiprina ierosināto pagaidu starptautisku mehānismu, lai bez starpniecības sniegtu 

palīdzību palestīniešiem, kuru izveidoja Komisija pēc konsultācijām ES un ar Četrotnes locekļiem, 

lielākajiem donoriem, starptautiskās finanšu iestādēm un partneriem reģionā. Eiropadome augstu 

novērtē Komisijas līdzšinējo darbu un lūdz to steidzami turpināt īstenot mehānismu, sadarbojoties 

ar Četrotnes locekļiem, citiem galvenajiem starptautiskajiem partneriem un palestīniešu 

pašpārvaldes prezidenta biroju. 

 

Eiropadome vienojas, ka, lai panāktu tūlītēju iespaidu, mehānisms tiks vērsts uz svarīgākajiem 

materiāliem un kārtējām izmaksām sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jomā, 

pamatvajadzību apmierināšanu, tostarp degvielas piegādi un sociālajiem pabalstiem. Citi palīdzības 

sniedzēji, tostarp arābu valstis, ir aicināti sniegt finansējumu un apsvērt savlaicīgu un nozīmīgu 

ieguldījumu sniegšanu. Kopiena ir gatava ieguldīt starptautiskajā mehānismā ievērojamu summu. 
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Eiropadome uzsver arī, cik svarīga ir pārvietošanās brīvība, un aicina abas puses veikt konkrētus 

pasākumus, lai īstenotu to pienākumus saistībā ar Nolīgumu par piekļuvi Gazas robežšķērsošanas 

vietām un pārvietošanos tajās, tādējādi mazinot situācijas pasliktināšanos Rietumkrastā un Gazas 

joslā. 

 

Eiropadome atkārtoti uzsver, cik būtiski ir uzturēt un turpināt palestīniešu pašpārvaldes iestāžu 

demokrātisku darbību, kuru nepārtrauktība ir ļoti svarīga, lai panāktu neatkarīgu, demokrātisku un 

dzīvotspējīgu palestīniešu valsti, kuras pamatā ir tiesiskums.  

 
 

_____________________ 
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VI PIELIKUMS 
 
 

DEKLARĀCIJA PAR ĀFRIKU 
 
 
Eiropas Savienība arvien ir pilna apņēmības dot ieguldījumu Āfrikas centienos sasniegt 

Tūkstošgades attīstības mērķus, lai padarītu Āfrikas kontinentu stabilu un pārtikušu, uzsvaru liekot 

uz partnerības, atbildības, labas pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas principiem. 

Šajā sakarā tā uzsver to, cik svarīgi ir pastiprināti izvērst politisku ES un Āfrikas dialogu, arī pēc 

iespējas drīzāk Lisabonā noturēt otro ES un Āfrikas valstu samitu. 2005. gada decembrī pieņemto 

Āfrikas Stratēģiju ES īsteno kā pilnīgu sistēmu darbību veikšanai, un tā turpinās centienus ES 

Āfrikas Stratēģiju pārveidot kopējā stratēģijā. Stratēģijā īpašs uzsvars likts uz ES iesaistīšanos 

Āfrikas miera un drošības nodrošināšanā, kas ir pamats ilgtspējīgai attīstībai, kā arī uz reģionālu un 

ekonomisku integrācijas un attīstības palīdzību, ko sniedz Āfrikas partnervalstīm. Šajā sakarā ES 

pauž gandarījumu par ES un ĀKK partneru pieņemtu lēmumu Kopējā ministru padomē 2. jūnijā par 

finanšu protokolu 10. EAF (Eiropas attīstības fondam, kas attiecas uz laiku no 2008. līdz 

2013. gadam), un nolēma īstermiņā piešķirt papildu finansējumu, kas pieejams Āfrikas Miera 

nodrošināšanas fondā, un pagarināt šo instrumentu uz laiku no 2008. līdz 2010. gadam.  Papildus 

tam ES atkārtoti apliecina atbalstu Ekonomiskās partnerības nolīgumiem, kas ir attīstības 

instrumenti, un kuru mērķis ir paplašināt reģionālo ekonomisko integrāciju un veicināt nabadzības 

samazināšanu ĀKK valstīs.  Turklāt ES uzsver, cik nozīmīgas ir pašreizējās un nākotnes ierosmes, 

lai izveidotu ES un Āfrikas partnerību migrācijas un attīstības jomā.  ES atgādina arī, cik nozīmīga 

ir vērienīgu rīcības plānu noslēgšana ar tās Vidusjūras reģiona partneriem Eiropas kaimiņattiecību 

politikas ietvaros. 
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Sudānā ES strādās, lai pilnībā un drīzumā īstenotu Darfūras miera līgumu (Darfur Peace Agreement 

– DPA) kā priekšnoteikumu stabilam mieram un drošībai Darfūrā, un darītu galu miljonu cilvēku 

ciešanām Darfūrā. ES arvien ir dziļi norūpējusies par cilvēktiesību situāciju Darfūrā un aicina 

Hartumas valdību darīt galu nesodāmībai, saucot vainīgos tiesas priekšā par Darfūrā veiktajiem 

noziegumiem, un izbeigt vardarbību pret valsts iekšienē pārvietotajām personām, jo īpaši seksuāla 

rakstura vardarbību pret sievietēm un meitenēm.  ES līdz ar citiem partneriem starptautiskajā 

sabiedrībā joprojām sniegs atbalstu Sudānā dislocētajai Āfrikas Savienības misijai (AMIS), ņemot 

vērā jaunos uzdevumus, kas izriet no DPA, kā arī vajadzību nodrošināt sekmīgu pārēju uz ANO 

vadītu operāciju Darfūrā. 

 

ES aicina visus Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) politiskos spēkus turpināt šo ceļu – pirms 

vēlēšanām, kas sākas 30. jūlijā, mierīgiem līdzekļiem veikt demokrātiskas pārmaiņas. ES klātbūtne 

Kongo Demokrātiskajā Republikā ir bijusi ilga, tāpēc, atsaucoties uz Apvienoto Nāciju 

Organizācijas lūgumu, tā izvērsīs militāru operāciju EUFOR RD Congo, konkrētās situācijās 

atbalstot MONUC. Tādā pašā sakarā būs pastiprināta ES policijas misija Kinšasā (EUPOL 

Kinshasa) ES turpinās atbalstīt pašlaik notiekošo drošības sektora reformu ar savu misiju EUSEC 

RDC, kā arī ar jaunām ierosmēm, lai nodrošinātu labu pārvaldību, pārredzamību un pienācīgu 

pēcpārejas un atjaunošanas stratēģiju.  ES pilnībā atbalsta reģiona stabilitātes nodrošināšanas 

procesu, pēc iespējas drīzāk sarīkojot Lielo ezeru reģiona konferences otro sammitu. 

 
 

__________________ 
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VII PIELIKUMS 
 
 

DEKLARĀCIJA PAR LIBĀNU 
 
 
Eiropadome vēlreiz apliecina atbalstu Libānas suverenitātei, teritoriālajai integritātei, vienotībai un 
neatkarībai, kā arī atkārto prasību pilnībā īstenot Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1559. Tā pauž 
gandarījumu par to, ka ir pieņemta Rezolūcija Nr. 1680. un aicina to pilnībā piemērot, jo īpaši 
attiecībā uz Libānas un Sīrijas robežas noteikšanu. Šajā sakarā tā aicina Sīriju pieņemt Libānas 
valdības pretimnākšanu, kas izrādīta, ņemot vērā Libānas valsts mēroga dialogā panāktas 
vienošanās. Padome sveic Libānā sākto valsts mēroga dialogu un mudina puses to turpināt. 
 
Eiropadome vēlreiz apstiprina pilnīgu atbalstu Neatkarīgajai starptautiskās izmeklēšanas komisijai, 
kas izmeklē Rafiq Hariri slepkavību, un tiem, kas palīdz komisijai, kā arī tās vadītāja Serge 
Brammertz kunga darbībai. Tā pauž gandarījumu par Izmeklēšanas komisijas ceturto vidusposma 
ziņojumu, ņem vērā izmeklēšanas laikā gūtos panākumus, kas vieš cerību Libānas tautā. Tā pauž 
gandarījumu par to, ka Drošības Padome ir pieņēmusi rezolūciju Nr. 1686, ar ko pagarina 
Neatkarīgās izmeklēšanas komisijas pilnvaras vēl uz vienu gadu, un atbalsta Komisijas nolūku 
turpmāk paplašināt tās konsultatīvo atbalstu arī notiekošām izmeklēšanām par citām politiskām 
slepkavībām, kas izdarītas Libānā kopš 2004. gada oktobra. Tā pauž gandarījumu par to, cik lieliski 
Libānas iestādes ir sadarbojušās ar Neatkarīgo izmeklēšanas komisiju, un vēlreiz aicina visas puses 
pilnībā un bez nosacījumiem ar to sadarboties. 
 
Eiropadome pauž gandarījumu par to, ka ir pieņemta Drošības padomes Rezolūcija Nr. 1664 un 
pauž vēlmi, lai sarunas strauji virzītos uz priekšu, lai efektīvi izveidotu šajā rezolūcijā paredzēto 
starptautisko tribunālu. 
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Eiropadome stingri nosoda nopietnos notikumus, kas ap 28. maiju notika uz Zilās līnijas, aicina 
visas puses atturēties no vardarbības un atgādina pienākumu stingri ievērot Zilo līniju, tostarp 
attiecīgās gaisa telpas. Eiropadome atkārtoti uzsver to, ka Libānas valstij jāatgūst suverenitāte pār 
visu savu teritoriju un tai ir jābūt ekskluzīvām tiesībām lietot spēku šajā teritorijā. 
 
Eiropadome atkārtoti apstiprina atbalstu Libānas valdībai un aicina valdību izvērst saskaņotās 
saimnieciskas un politiskas reformas, lai pēc iespējas drīz varētu notikt starptautiska konference 
Libānas atbalstam. Saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku noslēgtā rīcības plāna īstenošana 
veicinās Libānas reformu procesu. 
 
 

________________________ 
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VIII PIELIKUMS 
 

 
DEKLARĀCIJA PAR AUSTRUMTIMORU 

 
 
Eiropadomi ļoti satrauc pašreizējā situācija Austrumtimorā. Tā mudina visas puses atturēties no 

turpmākas vardarbības un aicina ātri atjaunot politisko dialogu, drošību un sabiedrisko kārtību, kas 

ļautu atgriezties pie normālas situācijas valstī. 

 

Eiropadome uzskata, ka Apvienoto Nāciju Organizācijai joprojām ir vadošā loma, palīdzot 

Austrumtimoras iedzīvotājiem stiprināt iekšējo mieru un noturīgu stabilitāti. Tuvā nākotnē 

paredzētā vienošanās par jaunas un spēcīgas ANO misijas pilnvarām Austrumtimorā, kas atbilst 

Timoras iedzīvotāju vēlmēm par ļoti nepieciešamā politiskā dialoga un izlīguma veicināšanu, kā arī 

drošības atjaunošanu un uzturēšanu, būs ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka 2007. gada vēlēšanas ir 

mierīgas, brīvas un taisnīgas. 

 

Eiropas Savienība ir gatava arī turpmāk sniegt palīdzību Austrumtimoras iedzīvotājiem, lai 

nostiprinātu valstisko neatkarību, mieru un demokrātiju. Eiropadome pauž gandarījumu par 

Komisijas sniegto humanitāro palīdzību, kas atsaucas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas projektu 

Flash Appeal, un par Komisijas gatavību apsvērt stabilizācijas pasākumu iespēju kā daļu no Ātrās 

reaģēšanas mehānisma. 

 

____________________ 
 


