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Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. prasa nodrošināt lielāku solidaritāti 
un ciešāku koordināciju starp ES un 
dalībvalstīm; atgādina, ka Savienības ārējās 
politikas nostādnēm ir jābūt saskaņotām 
savā starpā un ar citām politikas jomām, 
kam piemīt ārēja dimensija, kā arī tās būtu 
jākoordinē ar starptautiskajiem partneriem; 
uzskata, ka dalībvalstu sadarbība ir būtiska 
ES demokrātijas, kopējo vērtību, brīvības 
un sociālo un vides standartu aizsargāšanā; 
uzsver nepieciešamību paplašināt 
sadarbību starp dalībvalstīm, 
partnervalstīm un starptautiskām 
organizācijām; atkārtoti norāda uz LES 24. 
panta 3. punkta nozīmīgumu, kurā 
paredzēts, ka dalībvalstīm ir pilnībā 
uzticības un savstarpējas solidaritātes garā 
jāatbalsta Savienības ārpolitika un drošības 
politika un jāatturas no jebkādas rīcības, 
kas būtu pretrunā Savienības interesēm; 
uzsver — kā paredzēts Līgumā, ES Ārlietu 
padome ir forums, kurā valstu ministri 
iepazīstina ar savu viedokli un vienojas par 
politikas nostādnēm, un ka, tiklīdz par 
politiku ir panākta vienošanās, dalībvalstīm 
ir pilnībā jāatbalsta PV/AP minētās 
politikas īstenošanā, neveicot paralēlus 
pasākumus;
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