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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko 
tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Eiropas Konstitucionālā līguma ratifikācijas process

1. Gaidot Konstitucionālā līguma ratifikāciju, brīdina neveikt nekādu pilnīgu vai daļēju 
jaunā Līguma noteikumu apstiprināšanu, ņemot vērā tā konstitucionālās ambīcijas un to, 
ka tas varētu tikt uzskatīts par mēģinājumu apiet pilsoņu vēlmes valstīs, kur 
Konstitucionālais līgums vēl nav ratificēts;

2. uzskata arī par neiespējamu jebkuru mēģinājumu vēlreiz apspriest Konstitucionālo 
līgumu, tā kā tas jau ietver visstabilāko risinājumu, kādu iespējams sasniegt sarunās gan 
Eiropas Konventā, gan tam sekojošā Starpvaldību konferencē, un faktiski to jau 
ratificējušas vairāk nekā puse dalībvalstu;

3. izsaka nožēlu, ka divās dalībvalstīs ratifikācija piedzīvojusi neveiksmi; tomēr atbalsta 
uzskatu, ka ratifikācijas process jāturpina tādā tempā, kādu izlemj katra dalībvalsts un 
Konstitucionālo līgumu var piemērot pilnībā vienīgi tad, ja ratifikācija ir pabeigta saskaņā 
ar jauno Līgumu; iesaka izmantot pārdomu periodu, lai nekavējoties risinātu problēmas, 
kas bijušas par iemeslu tam, ka divās dalībvalstīs ratifikācija piedzīvojusi neveiksmi, un 
lai tuvinātu pilsoņu vēlmes un Eiropas integrāciju ar nolūku atsākt virzību uz 
konstitucionālu Eiropu; 

4. ierosina, lai Eiropas Parlaments paralēli pārdomu procesam nekavējoties uzsāktu un 
koordinētu programmas “Priekšroka Eiropas Savienības pilsoņiem” (“European Citizens 
First”) īstenošanu, kas paredzēta, lai aktīvāk ņemtu vērā Eiropas Savienības pilsoņu 
pašreizējās rūpes un vēlmes attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem; uzskata, ka 
šāda programma ļautu ES iestādēm veicināt labvēlīgu attieksmi Eiropas līmenī, lai 
novērstu to, ka Eiropas Savienības mēroga debatēs vēlreiz dominē nacionālistiskā pieeja; 
uzsver, ka šādai plašas darbības programmai tikai nepieciešama politiska vienošanās un 
ka to var un vajag īstenot, pamatojoties uz pašreizējiem Līgumiem;

5. iesaka, lai šī programma aptvertu šādus pasākumus (neizsmeļošs uzskaitījums):

a) vispārējas debates par dažādām Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, kas 
katra gada sākumā notiktu Eiropas Parlamentā un kurās piedalītos visu dalībvalstu 
valdību vadītāji vai to pārstāvji un Eiropas Komisijas locekļi,

b) plašas publiskās debates dalībvalstu parlamentos par tādām Eiropas Savienības 
iniciatīvām, kas jo īpaši attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kā cilvēku drošība, 
tostarp cīņa pret terorismu, paplašināšanās, imigrācija, sociālais modelis utt., šīm 
debatēm būtu vēlams organizēt īpašu “Eiropas debašu dienu”, kas, iespējams, varētu 
norisināties visos dalībvalstu parlamentos vienlaikus,

c) lielāka tādu Eiropas Savienības politisko dalībnieku kā Eiropas Parlamenta deputātu, 
Eiropas Komisijas locekļu un dažādu Eiropas Savienības iestāžu augsta ranga 
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ierēdņu dalība nacionālās/reģionālās debatēs, lai labāk izskaidrotu Eiropas 
Savienības darbu, kā arī uzzinātu ieteikumus par to, ko vajadzētu sasniegt,

d) “Valsts un Eiropas Savienības pilsoņu foruma” izveide, lai atklāti apspriestu 
jebkādus aspektus, kas iespaido ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā,

e) pirms jebkādu svarīgu tiesību aktu pieņemšanas jāveic izvērtējums, noskaidrojot to 
ietekmi uz pilsoņu ikdienas dzīvi, kā arī veidu, kādā šajos tiesību aktos ņemtas vērā 
pilsoņu rūpes un vēlmes,

f) “Eiropas Savienības pilsoniskās un demokrātijas telpas” radīšana, pamatojoties uz 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un tiesību aktiem, kas nepieciešami tās 
attīstībai,

g) neatliekama demokrātijas un atklātības stiprināšana Eiropas Savienības 
lēmumpieņemšanas procesā, veicinot Konstitūcijas iniciatīvu par referendumu 
sasaukšanu Eiropas Savienībā, oficiāli nosakot tiesības iesniegt petīcijas, padarot 
atklātas visas apspriedes un balsošanas Ministru padomē, kā arī sniedzot iespēju 
parlamentiem īstenot brīdinājuma procedūru, ja nav ievērots subsidiaritātes princips;

6. norāda, ka Eiropas integrācijas process jātuvina jauniem cilvēkiem un attiecīgi ierosina 
visās Eiropas Savienības skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu, kas ietvertu Eiropas 
vēsturi un Eiropas Savienības iestāžu darbības principus;

Spēkā esošo Līgumu optimālā izmantošana šajā laikā

7. pauž viedokli, ka pārdomu periods, ko Eiropas Padome 2005. gada 16. un 17. jūnijā 
Briselē nolēma ierosināt attiecībā uz Konstitucionālā līguma ratifikācijas procesu, ir laba 
iespēja tālāk pārvērtēt katras iestādes lomu gan Eiropas Savienības ārlietu jomā kopumā, 
gan KĀDP jomā; uzskata, ka būtiskus uzlabojumus dažās jomās, kas varētu sniegt patiesu 
Eiropas pievienoto vērtību, iespējams veikt nekavējoties, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem Līgumiem un ievērojot saskaņotību, redzamību, atvērtību un efektivitāti;

8. šajā sakarā atgādina, ka saskaņā ar pēdējā Eirobarometra datiem visās dalībvalstīs 
sabiedrības vairākums (gandrīz 69 %) atbalsta Eiropas Savienības lielāku lomu ārlietās un 
ka jaunās Konstitūcijas noteikumi šajā jomā ratifikācijas procesā nav apšaubīti; tādējādi 
uzsver, ka KĀDP arī varētu būt nozīmīga loma sabiedrības vērtējuma celšanā attiecībā uz 
šo Eiropas Savienības projektu un pierādot atbilstīgu Konstitucionālā līguma daļu 
priekšrocības;

9. šajā sakarā pauž nožēlu par dažu dalībvalstu attieksmi, kuras, neskatoties uz to, ka 
Eiropadome ir pieņēmusi Konstitūciju, iekšēju iemeslu vadītas ir ļaunprātīgi izmantojušas 
veto tiesības attiecībā uz svarīgiem ārlietu jautājumiem; tādējādi aicina visas dalībvalstis 
rīkoties konstruktīvi saskaņā ar Konstitūcijas būtību;

10. norāda, ka Padomes Augstā pārstāvja/ģenerālsekretāra iecelšana uzlaboja ES redzamību 
pasaules mērogā, bet pauž viedokli, ka līdz ar redzamību līdzvērtīgi neuzlabojās ES ārējo 
darbību efektivitāte;    
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11. tādējādi ierosina, ka pārdomu perioda laikā prioritāte jāpiešķir ierobežotam jomu skaitam, 
kas vairāk atbilst Eiropas pilsoņu vēlmēm un rūpēm, un lomai, kādu viņi sagaida no 
Eiropas Savienības starptautiskajās attiecībās, piemēram, Eiropas Savienības 
kaimiņattiecību politikai, cilvēku drošībai un cīņai pret terorismu, migrācijas pārvaldībai, 
tostarp pasākumiem nelegālās imigrācijas apkarošanai, kā arī Eiropas Savienības 
ieguldījumam nabadzības mazināšanā un ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā globalizētajā pasaulē;

12. šajā sakarā iesaka Komisijai nekavējoties iesniegt priekšlikumus šajās prioritārajās jomās 
un labāk izmantot milzīgās iespējas, ko piedāvā politikas, tirdzniecības, ekonomikas un 
finanšu instrumenti un politikas visos pirmā pīlāra esošajos līgumos, kas veido nozīmīgu 
Kopienas pilnvarās ietilpstošu “netiešo varu” (“soft-power”) un kalpo Eiropas Savienības 
mērķiem starptautiskajās attiecībās;

13. šajā sakarā iesaka Komisijai attīstīt daudz integrētāku un aktīvāku pieeju Kopienas ārlietu 
jomai un arī labāk izmantot tās svarīgo lomu saskaņā ar esošo līgumu otro pīlāru, 
piemēram, noteiktāk izmantot savas tiesības KĀDP jomā, pievēršot uzmanību konkrētiem 
jautājumiem, attiecībā uz kuriem Eiropas sabiedriskā doma noteikti sagaida rīcību;

14. uzsver, ka politiskais dialogs ar trešām valstīm un reģioniem, daudz aktīvāka pieeja 
attiecībās ar starptautiskajām organizācijām un daudz elastīgāka un dinamiskāka 
Komisijas delegāciju tīkla, kas neapšaubāmi ir viens no efektīvākajiem un vislabāk 
informētajiem ārlietu dienestiem pasaulē, izmantošana gan pirmā, gan otrā pīlāra 
pasākumos varētu radīt papildu iespējas;

15. šajā sakarā atgādina, ka, lai gan parlamentārā diplomātija nav alternatīva jau izveidotajai 
starpvaldību diplomātijai, tā varētu būt daudz nozīmīgāka kā papildu līdzeklis Eiropas 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm un reģioniem; tāpēc uzsver gatavību izmantot tās 
pastāvīgo parlamenta delegāciju tīklu, kurā ietilpst vairāk nekā 30 pastāvīgo parlamenta 
delegāciju, daudzās ad hoc delegācijas un starpparlamentārās konferences, lai stiprinātu 
Eiropas Savienības ārējo darbību un KĀDP jomu;

16. pauž viedokli, ka, nemainot esošo lēmumu pieņemšanas procesu, varētu veikt daudzus 
praktiskus papildu pasākumu, lai veicinātu Eiropas Savienības iestāžu un ārlietu dienestu 
saskaņotu rīcību ārlietās, tostarp:

a) pilnībā apmainīties ar informāciju, ziņojumiem un pētījumiem, ko izstrādājuši 
Eiropas Savienības, tās iestāžu un dalībvalstu dienesti, delegācijas, īpašie pārstāvji, 
vēstniecības utt.,

b) regulāri sasaukt apvienotās sanāksmes, kurās piedalītos Ārējo attiecību komisāru 
grupa, Padomes Augstais pārstāvis/Ģenerālsekretārs un Eiropas Parlamenta komiteju 
delegācijas un kurās apspriestu ārlietu jautājumus, lai labāk izvērtētu un koordinētu 
stratēģiskās prioritātes,

c) regulāri sasaukt apvienotās sanāksmes, kurās piedalītos Padomes darba grupas un 
Pastāvīgo pārstāvju komiteja, kā arī Eiropas Komisija un EP referenti, lai labāk 
iepazītos ar esošajiem viedokļiem,
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d) uzlabot sadarbību starp triju Eiropas iestāžu ārējo darbību direktorātiem, veicinot 
regulāras darba sanāksmes un apmaiņu augstākajā līmenī (ģenerāldirektori un 
direktori) un vidējā līmenī (nodaļu vadītāji un referenti), kā arī par ārlietu 
jautājumiem atbildīgo Eiropas civildienesta ierēdņu rotāciju un apmaiņu,

e) stiprināt 127 delegāciju un pārstāvniecību sadarbību ar citām ES iestādēm un 
delegācijām, dalībvalstu ārlietu ministrijām un vēstniecībām, Eiropas Savienības 
uzņēmumiem un pilsoņiem, organizējot regulāru kontaktu apmaiņu un tikšanās, 
sniedzot praktisku palīdzību un īstenojot dalībvalstu diplomātiskā personāla un 
atbilstīgo iestāžu ierēdņu abpusēju apmaiņu;

17. iesaka turpināt pragmatiski attīstīt un veidot EDAP, pamatojoties uz lēmumiem, ko 
Eiropadome un Ministru Padome pieņēmušas kopš 1998. gada St Malo deklarācijas; 
atbalsta viedokli, ka šie lēmumi jau ietilpst esošajos līgumos (jo īpaši Līguma par Eiropas 
Savienību 18. panta 2. punktā un 26. pantā, saskaņā ar kuriem prezidentūra un Augstais 
pārstāvis ir atbildīgi par Padomes pieņemto lēmumu izpildi saskaņā ar 13. panta 
3. punktu) un ka tāpēc tiem jāpiešķir prioritāte salīdzinājumā ar Konstitucionālo līgumu 
un, ja nepieciešams, tas jāignorē, pieņemot, ka tiek nodrošināta nepieciešamā 
pārredzamība un atbildīgums;

18. ierosina būtiski stiprināt Eiropas Savienības satelītu centru (ESSC) gan personāla, gan 
budžeta ziņā, lai labāk varētu sasniegt tā galveno mērķi, kas ir vispārēja uzraudzība 
drošības interesēs, atbalsts Pētersbergas tipa misijām, Līgumu pārbaude, ieroču 
izplatīšanas kontrole, kuģniecības uzraudzība un vides monitorings (tostarp attiecībā gan 
uz dabas, gan cilvēku radītajām katastrofām);

19. ir jo īpaši pārliecināta, ka steidzami jāpanāk visu Eiropas aizsardzības aģentūras veikto 
pasākumu demokrātiskā atbildīguma un pārredzamības nodrošināšana, kas nav atkarīga 
no jaunā Līguma stāšanās spēkā; turklāt ir pārliecināta, ka tagad ir iespējams arī izveidot 
Eiropas civilo miera korpusu saskaņā ar rezolūcijām, ko Eiropas Parlaments pieņēmis 
dažos iepriekšējos gadījumos;

20. mudina gan Padomi, gan dalībvalstis parlamentos vēl vairāk faktiski izpētīt EDAP valsts 
līmenī, palielinot valstu parlamentu lomu EDAP darbību apstiprināšanā un Eiropas līmenī 
piešķirot Eiropas Parlamentam galveno lomu visa KĀDP budžeta izskatīšanā, pārskatot 
1999. gada Iestāžu nolīgumu;

21. vēlreiz aicina Padomi ne tikai informēt, bet arī regulāri apspriesties ar Eiropas Parlamentu 
un iesaistīt to, izskatot būtiskus jautājumus un izdarot nozīmīgu izvēli attiecībā uz 
KĀDP/EDAP;

Ārlietu dienesta izveides sagatavošanas darbi

22. uzsver, ka jauna ES Ārlietu ministra posteņa un Ārlietu dienesta (piemēram, ar kādu īpaši 
šim mērķim paredzētu starpiestāžu līgumu) izveidei jābūt saskaņā ar ratifikācijas procesa 
attīstību un tai jābūt pakļautai parlamentārai pārbaudei;

23. tomēr iesaka saskaņā ar Konstitucionālā līguma nosacījumiem veikt noturīgu un 
nepārtrauktu jaunā dienesta sagatavošanas darbu, tā efektīvu izveidošanu nodrošinot tikai 
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pēc Konstitucionālā līguma ratificēšanas.
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