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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Savienības ārējo darbību paplašināšanai saskaņā ar Lisabonas līgumu, 
tostarp jaunu tiesisko pamatu un instrumentiem, kas ietekmē ar ārpolitiku saistītas jomas 
(ārējo darbību un KĀDP/KDAP), ir nepieciešams jauns iestāžu līdzsvars, lai nodrošinātu 
saskaņotas Eiropas Savienības ārējās darbības un garantētu adekvātu demokrātisku 
kontroli, ko īstenotu Parlaments;

2. uzskata, ka Komisijas Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētāja vietnieks atbild par 
ārējo attiecību attīstību, organizāciju, koordināciju un īstenošanu, it īpaši KĀDP un 
KDAP, un viņam ir jāatskaitās Parlamentam;

3. uzskata, ka Komisijas Augstajam pārstāvim / priekšsēdētāja vietniekam gan KĀDP 
izstrādē, gan īstenošanā ir ne tikai jāievēro ES līguma 2., 3. un 21. panta principi, bet arī 
pilnībā jāievēro Pamattiesību harta;

4. sagaida, ka attiecīgās ES Padomes struktūras tieši sadarbosies ar Eiropas Parlamenta 
komitejām un kompetentajām struktūrām, kas atbild par KĀDP un KDAP;

5. centīsies, inter alia izmantojot Ārlietu komiteju, veicināt konsensu starp dalībvalstu 
parlamentiem saistībā ar atbalstu ES ārlietu iniciatīvām;

Parlamenta attiecības ar Komisijas Augsto pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku

6. uzstāj, ka pilnībā jāievēro Eiropas Parlamenta tiesības attiecībā uz Komisijas Augstā 
pārstāvja / priekšsēdētāja vietnieka nominēšanu, kā arī jebkuru citu pagaidu iecelšanu 
amatā; uzsver, ka Komisijas Augstais pārstāvis / priekšsēdētāja vietnieks ir pilnībā un tieši 
atbildīgs Eiropas Parlamentam;

7. atkārto, ka Komisijas Augstā pārstāvja / priekšsēdētāja vietnieka amatu leģitimizēs tieši 
Eiropas Parlaments un ka tā abas pilnvaras Komisijā un Padomē būs neatdalāmas un 
pildāmas pilnīgā saskaņā; tādēļ aicina šajā amatā esošo personu ievērot pašreizējo praksi 
un regulāri plenārsēdēs tikties ar Parlamentu un ar Ārlietu komiteju, kā arī piedalīties 
sanāksmēs, lai regulāri, sistemātiski un pēc būtības apspriestos ar Parlamentu un tā 
kompetentajām struktūrām un iesaistītu Parlamentu lēmumu pieņemšanas procesā, 
tādējādi palielinot Eiropas Savienības ārpolitikas pārredzamību un atbildību;

8. uzskata, ka debates ar Komisijas Augsto pārstāvi / priekšsēdētāja vietnieku par 
KĀDP/KDAP nākamā gada galvenajiem aspektiem un izvēlēm ir ideāla iespēja katra gada 
sākumā apspriesties ar Parlamentu un ka katras nākamās debates jāieplāno ik pēc sešiem 
mēnešiem;

9. cer, ka Augstais pārstāvis vai viņa pārstāvis nostiprinās pašreizējo Eiropas Savienības 
prezidentūras praksi ziņot Ārlietu komitejai par Ārlietu padomes ikmēneša sanāksmju 
rezultātiem atbilstoši Augstā pārstāvja pienākumam vadīt Eiropas Savienības KĀDP un 
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Ārlietu padomi (konsolidētā ES līguma 18. panta 2. un 3. punkts);

10. prasa, lai Augstā pārstāvja pārstāvis, kas vada Politikas un drošības komiteju (PDK) 
regulāri tiktos ar Parlamenta Ārlietu komiteju un ziņotu par aktuālajiem jautājumiem PDK 
sēdēs;

11. prasa, lai Augstā pārstāvja īpašie pārstāvji (kā noteikts ES konsolidētā līguma 33. pantā) 
pēc uzaicinājuma ierastos Ārlietu komitejā un citās attiecīgajās komitejās;

12. sagaida, ka Eiropas Ārējās rīcības dienesta (EĀRD) izveide padarīs skaidrākus kritērijus 
ES īpašo pārstāvju izvēlē, iecelšanā un novērtēšanā, kā arī attiecībā uz viņu pienākumu 
noteikšanu un mērķi, pilnvaru ilgumu, koordinēšanu un papildināmību Eiropas Savienības 
turpmākajās delegācijās;

Padomes – Parlamenta – Komisijas mijiedarbība attiecībā uz ārpolitiku

13. uzskata, ka Eiropas Parlamentam biežāk jāpauž nostāja katrā KĀDP un EDAP lēmumu 
pieņemšanas posmā, tostarp par bruņoto spēku izvietošanas lēmumiem, kas jāpieņem ļoti 
īsā laikā (piemēram, par ES sevišķu uzdevumu bataljoniem), lai dotu iespēju Padomei 
atspoguļot Eiropas Parlamenta nostāju kopējās nostājās un vienotajā rīcībā, tādējādi 
palielinot to demokrātisko likumību;

14. uzsver, ka visos Eiropas Savienības ārējās rīcības aspektos jāievēro Pamattiesību harta;

15. apņemas ES līguma 2., 3., un 21. pantā minētos principus un Pamattiesību hartas pilnīgu 
ievērošanu iekļaut kā galvenos pienākumus KĀDP jomā; uzdod atbildīgajai komitejai 
uzraudzīt šo principu efektīvu ievērošanu;

16. prasa atjaunināt iestāžu nolīgumu starp Parlamentu un Padomi, nosakot to darba attiecības 
saistībā ar ārpolitiku, tostarp apmaiņu ar konfidenciālu informāciju, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. un 295. pantu un konsolidētā ES līguma 
36. pantu;

17. uzsver, ka jānodrošina Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) darbības demokrātiska 
atbildība un pārredzamība, proti, regulāra informācijas apmaiņa starp EAA galveno 
izpildpersonu un Parlamenta Ārlietu komiteju un tās Drošības un aizsardzības 
apakškomiteju, dodot apakškomitejas priekšsēdētājam iespēju apspriesties ar EAA valdi;

Parlaments un Eiropas Ārējās darbības dienests(EĀDD)

18. uzsver vajadzību pēc visa procesa pārredzamības un demokrātiskas kontroles un atgādina 
par savām tiesībām pieprasīt apspriešanos par EĀDD izveidi saskaņā ar konsolidētā ES 
līguma 26. pantu, un prasa pilnīgu līdzdalību sagatavošanas darbā; uzskata, ka EĀDD 
administratīvi jābūt Komisijas pārvaldībā, un atsaucas uz savu pašreizējo ziņojumu par šo 
jautājumu;

19. informē par vēlmi organizēt uzklausīšanu Eiropas Savienības delegāciju vadītājiem trešās 
valstīs;

Parlamenta attiecības ar valstu parlamentiem par ārpolitiku
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20. atzinīgi vērtē noteikumus par ciešāku sadarbību starp Eiropas Parlamentu un valstu 
parlamentiem saskaņā ar Lisabonas līgumu; uzsver, ka jāizveido ciešāka sadarbība starp 
Eiropas un valstu parlamentu atbilstīgajām komitejām, pamatojoties uz pašreizējo praksi 
rīkot sanāksmes, kurās piedalās valstu parlamentu ārlietu, aizsardzības un Eiropas lietu 
komiteju vadītāji un Parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs; atsaucas uz savu 
pašreizējo ziņojumu par šo jautājumu;

Parlamenta viedoklis par starptautiskiem nolīgumiem attiecībā uz ārpolitiku

21. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam būs daudz plašākas piekrišanas pilnvaras attiecībā uz 
starptautiskiem nolīgumiem un it īpaši attiecībā uz tiem nolīgumiem, kuriem tiek 
izmantota parastā likumdošanas procedūra, ko izmanto iekšpolitikā; mudina, lai jebkurš 
turpmākais nolīgums, kurā apvienoti KĀDP elementi un KĀDP neiekļauti elementi, tiktu 
uzskatīts par dokumentu ar vienotu tiesisko pamatu, kuram jābūt tieši saistītam ar 
nolīguma priekšmetu; norāda, ka Parlamentam būs tiesības pieprasīt apspriešanos visos 
gadījumos, izņemot tos, kad nolīgums attiecas vienīgi uz KĀDP;

Parlamenta uzskati par Eiropas Savienības nozīmi starptautiskajās organizācijās

22. aicina dalībvalstis apspriesties ar saviem ES partneriem un Komisijas Augsto pārstāvi / 
priekšsēdētāja vietnieku pirms stratēģisku lēmumu pieņemšanas ārpolitikas jomā, jo īpaši 
daudzpusējās organizācijās, lai to nostāja attiecībā uz stratēģiskiem lēmumiem būtu 
saskaņota un neietekmētu ES ārpolitikas konverģenci vai nemazinātu ES kā globāla 
dalībnieka uzticamību attiecībās ar trešām valstīm; šajā sakarā atgādina, ka Lisabonas 
līgums dalībvalstīm uzliek par pienākumu savstarpēji apspriesties un izrādīt solidaritāti;

23. aicina visas ES dalībvalstis, kuras ir arī ANO Drošības padomes locekles, uzlabot 
savstarpējo koordināciju šajā sistēmā, lai palielinātu Eiropas Savienības darbības 
efektivitāti pasaulē un lai nākotnē nodrošinātu ES vietu Drošības padomē;

24. iesaka steidzami pārskatīt un nostiprināt Eiropas Savienības statusu starptautiskajās 
organizācijās, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā un Eiropas Savienība kļūs par Eiropas 
Kopienu pēcteci;

KĀDP finansējums saskaņā ar Lisabonas līgumu un Parlamenta nozīme

25. uzskata, ka visas Eiropas Savienības ārējās darbības (arī tās, kas ietvertas nākamajā 
KDAP, bet izslēdzot visus militāros izdevumus) turpmāk jāfinansē no vienota ES budžeta;

26. iesaka, lai par ārējām darbībām atbildīgo Parlamenta komiteju priekšsēdētāji un/vai 
referenti būtu ex officio pilnībā iesaistīti jaunās budžeta procedūras Saskaņošanas 
komitejā;

27. atgādina, ka Eiropas Parlaments atbild par savu iekšējo organizāciju un darba saskaņotību; 
tādējādi tiks saglabāta iestrādātā prakse apakškomitejas veidot un vadīt Ārlietu komitejas 
pakļautībā;

28. atsaucas uz savu pašreizējo ziņojumu par šo jautājumu.
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