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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2020. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2020/2207(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Lisabonas līgumu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 20. decembra, 2015. gada 26. jūnija, 2016. gada 
15. decembra, 2017. gada 22. jūnija, 2018. gada 28. jūnija, 2018. gada 14. decembra, 
2019. gada 20. jūnija, 2019. gada 12. decembra un 2020. gada 21. jūlija secinājumus,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 25. novembra, 2014. gada 18. novembra, 2015. gada 
18. maija, 2016. gada 27. jūnija, 2016. gada 14. novembra, 2017. gada 18. maija, 
2017. gada 17. jūlija, 2018. gada 25. jūnija, 2019. gada 17. jūnija un 2020. gada 
17. jūnija secinājumus par kopējo drošības un aizsardzības politiku,

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumus 
par Civilā KDAP pakta izveidi,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 10. decembra secinājumus par sievietēm, mieru un 
drošību,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 17. maija Lēmumu (KĀDP) 2019/797 par 
ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās 
dalībvalstis1,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 10. decembra secinājumus par papildu centieniem 
uzlabot izturētspēju un cīnīties pret hibrīddraudiem,

– ņemot vērā dokumentu “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība — stiprāka Eiropa. Globāla 
Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, ko 2016. gada 28. jūnijā 
iesniedza Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP),

– ņemot vērā 2018. gada 28. marta kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
par Militārās mobilitātes rīcības plānu (JOIN(2018)0005),

– ņemot vērā Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāju un NATO ģenerālsekretāra 
2016. gada 8. jūlija un 2018. gada 12. jūlija kopīgos paziņojumus,

– ņemot vērā kopējo 42 priekšlikumu kopumu, kurus 2016. gada 6. decembrī apstiprināja 
ES un NATO Padomes, un 2017. gada 14. jūnija un 5. decembra progresa ziņojumus 
par to īstenošanu, un jauno 32 priekšlikumu kopumu, ko abas padomes apstiprināja 
2017. gada 5. decembrī,

1 OV L 129I, 17.5.2019., 13. lpp.



PE657.487v03-00 4/11 PR\1218084LV.docx

LV

– ņemot vērā 2020. gada 16. jūnija piekto progresa ziņojumu attiecībā uz to, kā tiek 
īstenots vienotais priekšlikumu kopums, ko 2016. gada 6. decembrī un 2017. gada 
5. decembrī apstiprināja ES un NATO Padomes,

– ņemot vērā otro progresa ziņojumu par 2019.–2021. gada ES un ANO prioritātēm 
attiecībā uz miera operācijām un krīžu pārvarēšanu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), īpaši 
pievēršot uzmanību 16. IAM, kas paredz sekmēt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību 
ilgtspējīgas attīstības nolūkā,

– ņemot vērā ANO Atbruņošanās programmu „Mūsu kopīgās nākotnes nodrošināšana“, 

– Ņemot vērā Revīzijas palātas Apskatu Nr. 09/2019 par Eiropas aizsardzību,

– ņemot vērā 2016. gada 14. decembra2 un 2017. gada 13. decembra3, 2018. gada 
12. decembra4 un 2020. gada 15. janvāra5 rezolūcijas par kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas īstenošanu,

– ņemot vērā 2018. gada 13. jūnija rezolūciju par ES un NATO attiecībām6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos 
attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa 
sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām,

– ņemot vērā 2020. gada 17. septembra rezolūciju par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 
2008/944/KĀDP īstenošana7,

– ņemot vērā 2019. gada 14. februāra rezolūciju par INF līguma nākotni un ietekmi uz 
Eiropas Savienību8,

– ņemot vērā tā ziņojumu par Eiropas Aizsardzības fondu (2021–2027) (A8-0412/2018),

– ņemot vērā Parlamenta ieteikumu Padomei par lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera 
mehānismu9,

– ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par autonomo ieroču sistēmām10,

– ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija 

2 OV C 224, 27.6.2018., 50. lpp.
3 OV C 369, 11.10.2018., 36. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0514.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0008.
6 OV C 28, 27.1.2020., 49. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0224.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0130.
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0330.
10 OV C 433, 23.12.2019., 86. lpp.
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ārkārtas sanāksmes secinājumiem11,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. atgādina par ES mērķi kļūt par pasaules mēroga miera veicinātāju un aicina ar tās 
darbībām un politiku censties saglabāt starptautisko mieru un drošību un atbalstīt 
noteikumos balstītu starptautisko kārtību;

2. uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējos un pieaugošos daudzšķautņainos draudus, ar kuriem 
ES varētu saskarties ļoti daudzpolārā pasaulē ar neuzticamām lielvarām, tikai 
Savienības apvienotā ietekme var nodrošināt mieru, cilvēku drošību, ilgtspējīgu attīstību 
un demokrātiju;

3. atzinīgi vērtē progresu kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanā; atzinīgi 
vērtē to, ka ES joprojām ir apņēmības pilna ar KDAP misijām un operācijām palielināt 
spēju darboties kā globālam drošības garantam, atbalstīt ilgtspējīgu mieru un labklājību 
un pārvarēt konfliktus visā pasaulē;

4. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja (PV/AP) 
paziņojumu, ka līdz 2020. gada beigām tiks iesniegta kopējo draudu un problēmu 
analīze, kas būs pamats Stratēģiskā kompasa izstrādei; aicina PV/AP pēc iespējas drīzāk 
iesniegt šo analīzi Eiropas Parlamentam; norāda, ka Stratēģiskais kompass ne vēlāk kā 
2022. gadā sniegs ievirzi un mērķus, lai skaidri noteiktu Savienības stratēģisko analīzi 
un mērķu vērienīgumu četrās galvenajās krīžu pārvarēšanas, izturētspējas, spēju un 
partnerību jomās;

5. apsver iespēju sagatavot ziņojumus un ieteikumus par Stratēģiskā kompasa galvenajām 
jomām, lai sniegtu parlamentāras norādes;

6. uzsver, cik svarīga Savienībai ir ilgtspējīga stabilitāte, drošība un labklājība tās 
kaimiņvalstīs;

7. atkārtoti pauž atbalstu Ukrainas un visu pārējo Austrumu partnerības valstu neatkarībai, 
suverenitātei un teritoriālajai integritātei; pauž nopietnas bažas par situāciju Baltkrievijā 
un atkārtoti pauž atbalstu tautas suverēnai un demokrātiskai izvēlei;

8. norāda, ka Krievijas Federācijas bruņotie spēki joprojām ir okupējuši lielu daļu 
Ukrainas un Gruzijas, pārkāpjot starptautiskās tiesības; pauž bažas par Krievijas lomu 
miera un drošības destabilizēšanā šajā reģionā;

9. pauž milzīgas bažas par Turcijas militārās rīcības draudiem pret ES dalībvalstīm 
Vidusjūras austrumdaļā un stingri nosoda šos draudus;

Eiropas Savienības vērienīgo mērķu konsolidācija — KDAP misiju un operāciju 
efektivitātes stiprināšana

10. norāda, ka Savienība pašlaik izvieto 11 civilās misijas un sešas militāras misijas, no 

11 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
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kurām trīs misijas ir ar izpildpilnvarām un trīs misijas — bez izpildpilnvarām;

11. atzinīgi vērtē reģionalizācijas procesu, kas uzsākts ar mērķi padarīt ES darbību 
efektīvāku pāri Sāhelas piecu valstu grupas valstu robežām;

12. atzinīgi vērtē operācijas EUNAVFOR MED IRINI sākšanu, kuras mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu mieru un stabilitāti, atbalstot ieroču embargo īstenošanu attiecībā uz Lībiju 
saskaņā ar ANO DP Rezolūciju Nr. 2526 (2020); aicina dalībvalstis par prioritāti noteikt 
spēku un līdzekļu ieguldījumu visās KDAP misijās un operācijās, jo īpaši novēršot 
pašreizējos trūkumus; īpaši aicina dalībvalstis steidzami piešķirt izlūkošanas, 
novērošanas, rekognoscēšanas un policijas spēku resursus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu 
operācijas IRINI spējas; aicina PV/AP pilnībā izmantot ES aktīvus šajā jomā, jo īpaši 
ES satelītu un izlūkošanas centrus;

13. norāda, ka Militārās plānošanas un īstenošanas centra (MPĪC) stratēģiskā pārskatīšana ir 
jāsāk 2020. gadā un ka, ņemot vērā šīs pārskatīšanas ietekmi uz militāro misiju un 
operāciju vadību un kontroli, aicina PV/AP laikus informēt Parlamentu par izvēlētajām 
iespējām;

14. atzinīgi vērtē vispārējos panākumus, kas gūti, īstenojot Civilās KDAP paktu, kura 
mērķis ir padarīt civilo KDAP spējīgāku, efektīvāku, elastīgāku un reaģētspējīgāku gan 
valstu līmenī, izstrādājot un īstenojot valstu īstenošanas plānus, lai palielinātu valstu 
ieguldījumu civilajā KDAP, gan ES līmenī, izstrādājot kopīgu rīcības plānu; aicina līdz 
2023. gada vasaras sākumam pilnībā īstenot Civilās KDAP paktu; aicina visus 
attiecīgos dalībniekus pastiprināt sadarbību un turpināt stiprināt sinerģiju starp vienā un 
tajā pašā operāciju norises vietā izvietotajām civilajām un militārajām misijām; atzinīgi 
vērtē Vācijas prezidentūras paziņojumu par civilās krīzes pārvarēšanas izcilības centra 
izveidi;

15. izsaka atzinību par KDAP misiju un operāciju nepārtrauktību, neraugoties uz ļoti 
sarežģītajiem apstākļiem, ko radījusi Covid-19 pandēmija; ierosina izvērtēt ES KDAP 
misiju un operāciju budžetu, plānošanu un ekipējumu, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
laikā gūto pieredzi;

16. atzīst KDAP civilo un militāro misiju lielo nozīmi miera uzturēšanā, konfliktu 
novēršanā un starptautiskās drošības stiprināšanā; mudina ES uzlabot institucionālās 
spējas konfliktu novēršanā un mediācijā; aicina īstenot uz konfliktiem un cilvēkiem 
orientētas pieejas, kas ES iesaistes centrā izvirzītu cilvēku drošību;

17. aicina ātri pieņemt un īstenot Eiropas Miera mehānismu, pilnībā ievērojot Kopējo 
nostāju, cilvēktiesības un humanitārās tiesības un efektīvus pārredzamības noteikumus, 
piemēram, publicēt detalizētu sarakstu ar militāro ekipējumu, kas partnervalstīm 
nodrošināts mehānisma ietvaros;

Efektīvu KDAP spēju attīstīšana

18. atzinīgi vērtē ES spēju attīstības iniciatīvas, piemēram, Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmu (EDIDP), pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un gaidāmo 
Eiropas Aizsardzības fondu (EAF), jo tās var veicināt lielāku saskaņotību, koordināciju 
un sadarbspēju, īstenojot ES KDAP un konsolidējot Savienības solidaritāti, kohēziju un 
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izturētspēju;

19. norāda, ka ir būtiski uzlabot ES aizsardzības plānošanas un attīstības instrumentu un 
iniciatīvu saskaņotību un konsekvenci, lai tie radītu sinerģiju un savstarpēji stiprinātu 
viens otru, nedublētos un nodrošinātu resursu efektīvu un stratēģisku izmantošanu;

20. aicina ātri pieņemt un izveidot EAF, kas pievērsīsies ES noteiktajām spēju attīstības 
prioritātēm un tādējādi veicinās ES spēju darboties kā globālam dalībniekam un 
starptautiskam drošības garantam;

21. uzsver, ka trešo valstu dalība EAF dažos īpašos un izņēmuma gadījumos, kad tā sniedz 
pievienoto vērtību konkrētiem projektiem un tiek īstenota, pamatojoties uz efektīvu 
savstarpīgumu, nedrīkst apdraudēt EAF mērķu sasniegšanu;

22. sagaida, ka PESCO pirmā posma stratēģiskais pārskats tiks sagatavots līdz 2020. gada 
beigām; uzskata, ka PESCO ir instruments, kas veicina ilgtspējīgu un efektīvu ES 
sadarbību aizsardzības jomā, uzlabojot iesaistīto dalībvalstu aizsardzības spējas un 
sadarbspēju, jo īpaši attiecībā uz spēku pieejamību, elastību un izvietojamību;

23. aicina iesaistītās dalībvalstis izrādīt pilnīgu politisko iesaisti un nodrošināt taustāmu 
progresu pašreizējo PESCO projektu ātrā un efektīvā īstenošanā;

Sadarbības stiprināšana ar stratēģiskajiem partneriem

24. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti ES un NATO sadarbībā kopš 2016. gada kopīgās 
Varšavas deklarācijas; atzinīgi vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 2017. gada 
decembra kopīgo priekšlikumu kopumu, jo īpaši ES un NATO politiskā dialoga 
pastiprināšanu visos līmeņos, kā arī strukturēto dialogu par militāro mobilitāti, 
centienus nodrošināt lielāku saskaņotību starp attiecīgajiem aizsardzības plānošanas 
procesiem un ciešāku sadarbību hibrīddraudu un dezinformācijas kampaņu apkarošanā; 
aicina ES un NATO vēl vairāk uzlabot savstarpēji pastiprinošo sadarbību un padziļināt 
stratēģisko partnerību;

25. uzsver, ka NATO joprojām ir kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām dalībvalstīm, 
kuras ir arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas locekles; atgādina, ka saskaņā ar 
“vienotu spēku” principu ES aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī aliansei;

26. Stingri atbalsta ES un ANO stratēģisko partnerību krīžu pārvarēšanā un civilajā, 
policijas un militārajā miera uzturēšanā; atzinīgi vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 
astoņas kopīgi noteiktās un saskaņotās ES un ANO 2019.–2021. gada prioritātes 
attiecībā uz miera operācijām un krīžu pārvarēšanu; norāda, ka ir gūti zināmi panākumi, 
uzlabojot sadarbību starp misijām un operācijām uz vietas, saistībā ar programma 
sieviešu, miera un drošības jomā (SMD), kas palīdz īstenot ES rīcības plānu par 
sievietēm, mieru un drošību, kā arī saistībā ar konfliktu novēršanu un politisko un 
stratēģisko līmeni; aicina ES un ANO turpināt pētīt ciešākas sadarbības iespējas, jo īpaši 
kopīgās operāciju norises vietās, tādās jomās kā misiju pārejas plānošana, atbalsta 
pasākumi uz vietas, informācijas apmaiņa ārpus misiju jomām un ar Covid-19 saistītās 
ārkārtas rīcības plānošana, kā arī klimata un aizsardzības jomā;

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 par sievietēm, 
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mieru un drošību pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un stiprināt ES SMD 
programmu; aicina ES KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu, jo īpaši nodrošinot labāku dzimumu līdzsvaru KDAP misiju un operāciju 
personālā un vadībā un izvietotā personāla īpašu apmācību;

Savienības izturētspējas un sagatavotības palielināšana

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, labklājības 
un brīvības vērtības, kuras ir Eiropas Savienības izveides pamatā, saskaras ar 
izaicinājumiem; norāda, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi un saasinājusi pašreizējo 
globālo nestabilitāti un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir stiprinājusi sabiedrības atbalstu 
spēcīgākai Eiropas Savienības lomai un lielākai Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi vērtē militāro 
palīdzību civilās palīdzības operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka slimnīcas, 
transportētu pacientus un piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, ka šis vērtīgais 
ieguldījums ir parādījis dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju nozīmi Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās palīdzības nolūkos; atkārtoti 
uzsver savstarpējās palīdzības un solidaritātes nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 
7. punktu un LESD 222. pantu; mudina izveidot Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas situāciju 
risināšanai, lai nodrošinātu lielāku koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un atbalstu; 
uzsver nepieciešamību palielināt ES gatavību CBRN;

Aktīva hibrīddraudu apkarošana un novēršana

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES sadarbībai 
hibrīddraudu apkarošanas un noturības pret šiem draudiem uzlabošanas jomā, tostarp 
dezinformācijas apkarošanai un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai veicinātu 
sadarbību ar starptautiskiem partneriem, piemēram, G7 un NATO; aicina ES un tās 
dalībvalstis izstrādāt un stiprināt tās informācijas un komunikācijas sistēmu drošību, 
tostarp drošus saziņas kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi un steidzami jāpastiprina 
stratēģiskā komunikācija un jānovērš pieaugošā un ļaundabīgā ārvalstu iejaukšanās, kas 
apdraud tās demokrātisko sistēmu;

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES noteikt 
mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus, lai nepieļautu kiberuzbrukumus, kas rada ārējus 
draudus ES vai tās dalībvalstīm, tostarp kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai piemērotu sankcijas personām vai struktūrām, kas 
ir par tām atbildīgas, kā arī reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; uzsver, ka ES krīžu 
pārvarēšanas sistēmās vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu aspekti; uzsver, ka šajos 
īpašās neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā sakarībā 
pieprasa Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu un ciešu 
koordināciju ar NATO Kopējo kiberaizsardzības izcilības centru; aicina pastiprināt ES 
koordināciju attiecībā uz kolektīvas atbildības noteikšanu par ļaunprātīgiem 
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kiberincidentiem;

Nodrošināt Savienībai līdzekļus KDAP īstenošanai

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu resursu, personāla un aktīvu līmenis ir būtisks, lai 
nodrošinātu, ka Savienībai ir spēks un spēja veicināt mieru un drošību savā teritorijā un 
pasaulē;

33. pauž nožēlu par Eiropadomes pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS) attiecībā uz aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi saglabāt vērienīgu budžetu 
Eiropas Aizsardzības fondam un militārajai mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un vērienīgu DFS ārējās darbības un aizsardzības 
jomā;

34. brīdina par briesmām, ko rada mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz Eiropas 
aizsardzības finansēšanu, apvienojumā ar būtiskiem un nekoordinētiem valstu 
aizsardzības budžetu samazinājumiem Covid-19 krīzes rezultātā; uzsver, ka 
dalībvalstīm ir jāpiešķir nepieciešamie finanšu resursi valsts līmenī, lai Savienība varētu 
darboties kā globāla miera veicinātāja; piekrīt Eiropas Revīzijas palātas novērtējumam, 
ka “ES dalībvalstu militārās spējas pašlaik ievērojami atpaliek no tām, kas vajadzīgas, 
lai atbilstu ES militāro mērķu vērienīgumam”;

35. atgādina — lai gan kopējiem Eiropas aizsardzības projektiem un iniciatīvām ir būtiska 
nozīme, lai novērstu trūkumus ar aizsardzību saistītās pētniecības un izstrādes jomās, 
apvienojot resursus un koordinējot centienus, lielāko daļu aizsardzības līdzekļu, ko 
izmanto KDAP misijām, joprojām ražo dalībvalstis un apmaksā no valstu aizsardzības 
budžetiem;

36. aicina dalībvalstis uzņemties atbildību par saviem lēmumiem izvietot civilās un 
militārās misijas, nodrošinot Savienību ar vajadzīgo personālu un spējām, lai sasniegtu 
mērķus, par kuriem tās ir vienprātīgi vienojušās, un tādējādi realizētu mūsu kopīgās 
cerības;

Vērienīgas ES programmas izstrāde attiecībā uz globālu ieroču kontroli, ieroču 
neizplatīšanu un atbruņošanos

37. pauž satraukumu par iespējamo globālo ieroču neizplatīšanas un atbruņošanās centienu 
vājināšanos; pauž bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču kontroles līgumiem vai to 
nepagarināšana nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču kontroles režīmiem, kas gadu 
desmitiem ir nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu attiecības starp kodolieroču 
valstīm; uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu uzticēšanās;

38. atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu ES un tās dalībvalstu saistībām attiecībā uz KNL, 
kas ir kodolieroču neizplatīšanas un atbruņošanās režīma stūrakmens; atkārtoti aicina 
Kodolieroču neizplatīšanas līguma 10. pārskatīšanas konferencē pieņemt konkrētus un 
efektīvus pasākumus, kas būtu galvenais elements stratēģiskās stabilitātes saglabāšanā 
un jaunas bruņošanās sacensības iegrožošanā;
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39. no jauna pauž dziļu nožēlu par ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos no INF līguma 
pēc tam, kad Krievija pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, ka līguma iziršana 
varētu izraisīt saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un militāros apdraudējumus un 
riskus, vienlaikus apdraudot ieroču kontroles režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri 
iebilst pret jaunu bruņošanās sacensību un atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi par 
daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas visas kodolvalstis;

40. mudina ASV un Krievijas Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu termiņu jaunajam 
START līgumam, kura termiņš beigsies 2021. gada februārī; uzskata, ka līguma 
pagarināšana dotu abām parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt sarunas, lai vienotos 
par jaunu ieroču kontroles instrumentu; aicina citas valstis iesaistīties;

41. pauž dziļu nožēlu par ASV pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto debesu“ līguma, kas 
ir galvenais ieroču kontroles instruments, kurš ir palīdzējis veidot uzticēšanos un 
nodrošināt mazākām valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un pārbaudīt savu kaimiņvalstu 
militārās darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls un lietderīgs;

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas 
(OPCW) projektos un darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir pieņēmusi horizontālu 
sankciju režīmu, lai risinātu ķīmisko ieroču aizvien pieaugošās izmantošanas un 
izplatīšanas problēmu; aicina ES turpināt centienus apkarot ķīmisko ieroču izplatīšanu 
un izmantošanu un atbalstīt ķīmisko ieroču vispārējo aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko 
ieroču konvencijā (CWC);

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija 
slepkavības mēģinājumu, izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, kas saskaņā ar 
Ķīmisko ieroču konvenciju tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča izmantošanu un tādējādi ir 
nopietns starptautisko normu pārkāpums; aicina Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

44. aicina PV/AP iesniegt priekšlikumus par to, kā nostiprināt īpašās zināšanas, kas 
pieejamas ieroču neizplatīšanas un kontroles jomā ES, un nodrošināt, ka ES uzņemas 
spēcīgu un konstruktīvu lomu, uz globālo noteikumu pamata attīstot un pastiprinot 
ieroču neizplatīšanas centienus, kā arī ieroču kontroles un atbruņošanās arhitektūru; 
atzinīgi vērtē to, ka šajā sakarībā ir iecelts jauns īpašais sūtnis atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas jautājumos;

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu efektīva starptautiskā ieroču kontroles, atbruņošanās un 
neizplatīšanas režīma saglabāšanai kā pasaules un Eiropas drošības stūrakmenim; 
uzsver pilnīgu atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja (UNODA) darbam un ANO 
Atbruņošanās programmai; atgādina par savu apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu samazināšanu un likvidēšanu un pasaules bez 
kodolieročiem izveidošanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž stingru 
pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir vajadzīga 
lielāka konverģence un konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta politikā; aicina 
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dalībvalstis pilnībā ievērot Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju mehānismu pret 
dalībvalstīm, kuras neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē centienus palielināt ieroču 
eksporta pārredzamību un sabiedrības un parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

47. atzinīgi vērtē ES darbības, kuru mērķis ir atbalstīt Ieroču tirdzniecības līguma vispārēju 
piemērošanu, un aicina visas lielākās ieroču eksportētājvalstis pēc iespējas drīzāk to 
parakstīt un ratificēt;

48. aicina ES uzņemties vadību pasaules mēroga centienos izveidot visaptverošu tiesisko 
regulējumu ar mākslīgo intelektu iespējotu ieroču izstrādei un izmantošanai; aicina 
AP/PV, dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu apzinātu kontroli pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām; prasa sākt starptautiskas sarunas par juridiski saistošu 
instrumentu, ar kuru tiktu aizliegti pilnībā autonomi ieroči;

Demokrātiskas uzraudzības, leģitimitātes un iekļaujošas iesaistes nodrošināšana

49. uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir konsekventi jārisina visi aizsardzības jautājumi; 
aicina atkārtoti izvērtēt Drošības un aizsardzības apakškomitejas pilnvaras, ņemot vērā 
aizvien pieaugošo aizsardzības iniciatīvu skaitu ES līmenī un Komisijas Aizsardzības 
rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorāta (DG DEFIS) izveidi;

50. atzinīgi vērtē regulārās viedokļu apmaiņas ar PV/AP par KDAP jautājumiem un aicina 
PV/AP nodrošināt, ka tiek pienācīgi ņemti vērā Eiropas Parlamenta viedokļi; uzsver, ka 
ir jānodrošina regulāras ES īpašo pārstāvju, īpašo sūtņu un misiju un operāciju 
komandieru informatīvas sanāksmes; uzskata, ka ar Parlamentu būtu iepriekš 
jāapspriežas par KDAP misiju stratēģisko plānošanu, izmaiņām to pilnvarās un plāniem 
tās izbeigt; aicina pilnībā īstenot LES 36. pantu;

51. uzsver nepieciešamību attīstīt arvien ciešāku sadarbību ar valstu parlamentiem KDAP 
jautājumos, lai nodrošinātu lielāku pārskatatbildību, pārredzamību un kontroli;

52. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir uzlabot pilsoniskajai sabiedrībai pieejamos instrumentus, 
lai nodrošinātu tās jēgpilnu iesaistīšanos ar aizsardzību saistītās politikas formulēšanā 
un efektīvas pārraudzības veikšanā;

53. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai un 
Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, 
NATO ģenerālsekretāram, drošības un aizsardzības jomā strādājošām ES aģentūrām un 
dalībvalstu parlamentiem.


