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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8–0054/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas īstenošanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) 1975. gada Helsinku Nobeiguma aktu,

– ņemot vērā 1949. gada Ziemeļatlantijas līgumu un 2018. gada 10. jūlija kopīgo 
deklarāciju par ES un NATO sadarbību,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) deklarāciju par politisko atbildību1,

– ņemot vērā 2016. gada Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju,

– ņemot vērā Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2017. gada 7. jūnija kopīgo paziņojumu “Stratēģiska pieeja izturētspējai ES 
ārējās darbības jomā” (JOIN(2017)0021),

– ņemot vērā 2018. gada 17. maija Sofijas deklarāciju un Padomes 2018. gada 26. jūnija 
un 2019. gada 18. jūnija secinājumus par paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas 
procesu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. 
septembra rezolūciju 70/1 “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 

1 OV C 210, 3.8.2010., 1. lpp.
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2030. gadam”,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju 1325, ar kuru 2000. gadā izveidoja 
programmu sieviešu, miera un drošības jomā (SMD programma),

– ņemot vērā tā 2017. gada 15. novembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas 
Ārējās darbības dienestam (EĀDD) par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada 
novembra samitam2,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0054/2019),

A. tā kā kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un 
aizsardzības politikas (KDAP) efektivitātes izvērtēšana ir Parlamenta uzdevums un 
pienākums;

B. tā kā pašlaik mēs redzam, ka tradicionālie partneri zaudē vadošo lomu pasaulē, arvien 
pieaug spiediens uz sadarbību un iestādēm, kā arī arvien palielinās reģionālo lielvaru 
ietekmes demonstrēšana;

C. tā kā islāmisms pašlaik ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, kas apdraud Eiropas 
iedzīvotāju drošību, un tā kā būtu nepieciešama ātra, stingra un koordinēta rīcība gan 
iekšzemē, gan ārzemēs;

D. tā kā valstu parlamentu prerogatīvām to valsts ārpolitikas un drošības politikas jomā 
vajadzētu būt svarīgām un tās būtu jāievēro; tā kā pārmērīgi vērienīga kopējā ārpolitika 
var apdraudēt Eiropas drošību;

E. tā kā pasaulē notiek globāla spēku pārbīde un ģeopolitiskā konkurence ir viena no 
izteiktākajām ārpolitikas tendencēm, kura prasa ātrus un piemērotus reaģēšanas 
mehānismus un spējas, ko vislabāk var nodrošināt, izmantojot esošās struktūras;

F. tā kā apspiešana un masveida nekontrolēta migrācija ir daži no globālā konflikta 
pamatcēloņiem;

G. tā kā ES paplašināšanās politika ir viens no nestabilitāti veicinošajiem iemesliem;

H. tā kā, ņemot vērā svarīgu ieroču kontroles un atbruņošanās nolīgumu neveiksmi, kā arī 
“jaunās tehnoloģijas”, piemēram, kibertehnoloģiju un autonomos ieročus, ES 
dalībvalstu ārpolitikas un drošības politikā liela vērība būtu jāpievērš jautājumiem 
saistībā ar atbruņošanos, ieroču kontroli un neizplatīšanu,

1. uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu vairāk jāizmanto tirdzniecības un attīstības 
instrumenti;

2. uzsver, ka ES dalībvalstīm ir jāmaina sava pieeja, no reaģēšanas pārejot uz profilaksi, 
un to, ka ir svarīgi sadarboties ar līdzīgi domājošiem stratēģiskajiem partneriem, lai 

2 OV C 356, 4.10.2018., 130. lpp.
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aizsargātu Rietumu vērtības;

3. atgādina par ES vadīto civilo misiju neefektīvo darbību un aicina Komisiju sākt 
neatkarīgu pārredzamu revīziju attiecībā uz visām iepriekšējām un pašreizējām 
starptautiskajām civilajām, kā arī policijas operācijām/misijām;

4. uzskata, ka konfliktu novēršanai, miera veidošanai un ieilgušu konfliktu miermīlīgai 
atrisināšanai, jo īpaši ES tuvākajās kaimiņvalstīs, vajadzētu būt vienai no ES dalībvalstu 
nākamo gadu prioritātēm;

5. atgādina, ka mūsdienu demokrātijās ir nepieciešami pilnībā darboties spējīgi 
likumdošanas varas atzari, un šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt parlamentu 
darbu gan Rietumbalkānu valstīs, gan kaimiņreģionā;

6. atgādina par dalībvalstu suverenitāti un uzsver, ka ir jāīsteno uz sadarbību vērsta 
ārpolitika un drošības politika, kurai nav piespiedu rakstura;

7. prasa saistībā ar Rietumbalkāniem īstenot ticamu stratēģiju, kurā attiecībā uz tādām 
valstīm kā Albānija, Bosnija un Hercegovina un Kosova nevajadzētu būt nekādām 
turpmākām paplašināšanās iespējām;

8. aicina dalībvalstis stiprināt savas spējas un veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu, 
lai nepieļautu, ka valsts un nevalstiskā sektora dalībnieki no trešām valstīm spēj 
ļaunprātīgi iejaukties dalībvalstu lēmumu pieņemšanā;

9. atzīst, ka viens no lielākajiem draudiem Eiropas drošībai ir masveida un nekontrolēta 
migrācija, un uzskata, ka šim jautājumam vajadzētu būt dalībvalstu ārpolitikas un 
drošības politikas pamatā;

10. uzsver islāmisma radīto apdraudējumu Eiropai un prasa īstenot saskaņotus centienus, lai 
risinātu šo problēmu, sadarbojoties ar tādiem partneriem kā Amerikas Savienotās 
Valstis un Krievija;

11. uzsver nepieciešamību pārtraukt partnerības un paplašināšanās procedūras ar Turciju, jo 
īpaši ņemot vērā pašreizējās šīs valsts vadītās nelikumīgās darbības, piemēram, 
iebrukumu Sīrijā un Lībijā un nelikumīgos urbumus Kipras un Grieķijas suverēno valstu 
salu teritorijās;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un dalībvalstīm.
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