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IEROSINĀJUMI

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

Struktūra

1. Atzīmē, ka attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo darbību Lisabonas Līgums rada būtiskas 
strukturālas izmaiņas salīdzinājumā ar Eiropas Konstitucionālo līgumu (2004), nodalot 
Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu, kurā ietverti vairāki noteikumi par Savienības 
ārpolitiku, īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un 
noteikumi, kas saistīti ar Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP), no Līguma 
par Eiropas Savienības darbību piektās daļas, kurā iekļauti vispārēji noteikumi par 
Savienībās ārējo darbību, kopējo tirdzniecības politiku, sadarbību ar trešām valstīm un 
humāno palīdzību, ierobežojumiem, starptautiskajiem nolīgumiem, attiecībām ar 
starptautiskajām organizācijām un trešām valstīm un ES delegācijām, kā arī solidaritātes 
klauzula;

2. tādēļ uzsver, ka abiem grozītajiem līgumiem ir vienāds juridiskais spēks, un saskaņotības 
un izpratnes labad ierosina tos vienmēr interpretēt kopā;

Saturs

3. atzīst, ka par spīti strukturālajām atšķirībām Lisabonas Līguma saturs ir ļoti līdzīgs 
2004. gada Konstitucionālajam līgumam un ka, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības 
starptautiskajām attiecībām, jaunais līgums ļoti lielā mērā uzlabo pašreiz spēkā esošos 
noteikumus;

4. tādēļ ļoti atzinīgi vērtē jauno līgumu, ciktāl tas kalpo, lai celtu Eiropas Savienības 
starptautisko redzējumu un uzlabo tās spēju efektīvi darboties pasaules procesos; norāda, 
ka Lisabonas Līgums:

– izceļ Eiropas Savienības vērtības un mērķus un precizē tās kompetences;

– padara Cilvēktiesību hartu par saistošu un ļauj Eiropas Savienībai pievienoties 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (ECTK)1;

– paziņo, ka attiecībā uz turpmākām paplašināšanām ir jāņem vērā Kopenhāgenas 
kritēriji;

– nodrošina skaidru tiesisko pamatu kaimiņattiecību politikai;

– izveido vienotas juridiskas personas statusu Eiropas Savienībai kopumā;

– uzliek par pienākumu dalībvalstīm apspriesties vienai ar otru un demonstrēt 
savstarpēju solidaritāti;

                                               
1 Atšķirībā no 2004. gada Konstitucionālā līguma vienošanās par pievienošanos ECTK tagad būs jāpanāk 
vienprātīgi. 



PE 398.493v01-00 4/6 PA\698274LV.doc

LV                                ĀRĒJAIS TULKOJUMS

– ievieš vienkāršu kvalificētā vairākuma balsojuma (KVB) nosacījumu Padomes 
lēmumu pieņemšanā KĀDP jomā, kā arī konstruktīvas atturēšanās iespēju1;

– ļauj nākotnē vairāk paplašināt KVB (lēmumiem, kas ir ārpus aizsardzības jomas), ja 
tā vienprātīgi nolemj Eiropadome;

– atvieglo uzlaboto sadarbību (vismaz deviņām dalībvalstīm) KĀDP jomā;

– izveido biroju Eiropadomes priekšsēdētājam, kurš nodrošinās Eiropas Savienības 
ārējo pārstāvību KĀDP jomā savā līmenī un šajā statusā;

– izveido biroju ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstajam pārstāvim, 
kurš būs Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Ārlietu ministru padomes 
priekšsēdētājs, un vadīs KĀDP un EDAP, sekmēs politikas attīstību un nodrošinās 
konsekventu Eiropas Savienības ārējo darbību;

– izveido Eiropas Ārējās rīcības dienestus (EĀRD), lai palīdzētu no Komisijas 
izvēlētajam Augstajam pārstāvim, Padomes sekretariātam un valstu diplomātiskajiem 
dienestiem;

– nostiprina Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaras attiecībā ES izdevumiem, tostarp 
EĀRD, nodrošinot Parlamenta vienlīdzību ar Padomi;

– piešķir Parlamentam koplēmuma pilnvaras saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku;

– paplašina KVB lietošanu Padomē un Parlamenta piekrišanas tiesības attiecībā uz 
visiem starptautiskajiem nolīgumiem, ko noslēdz ES tajās jomās, kam piemērojama 
parastā likumdošanas procedūra vai kurās īpašā likumdošanas procedūra pieprasa 
Parlamenta piekrišanu saistībā ar iekšlietām;

– nodrošina jaunus tiesiskos pamatus instrumentiem vai politikai, kas attiecas uz 
steidzamu finansiālu atbalstu trešām valstīm, humāno palīdzību, sankcijām pret 
nevalstiskām iestādēm, kosmosa politiku, energoapgādes drošību, cīņu pret klimata 
pārmaiņām, starptautiskā terorisma novēršanu un personu datu aizsardzību;

5. Turklāt atzinīgi vērtē kopējās drošības un aizsardzības politikas galveno reformu, kas 
ietver šādas izmaiņas:

– visu dalībvalstu2 civilo un militāro iespēju, tostarp daudznacionālo spēku nodošanu 
EDAP ar iespēju grupai dalībvalstu veikt attiecīgos uzdevumus;

– pastāvīgas strukturētas sadarbības nodrošināšanu aizsardzības jomā starp militāri 
spējīgām un politiski gatavām dalībvalstīm, kuras mēģina paveikt visgrūtākās 
misijas;

– apņemšanos pakāpeniski uzlabot militārās iespējas;

– Eiropas Aizsardzības aģentūras nozīmes paplašināšanu;

                                               
1 Attiecībā uz KĀDP KVB ir piemērojams ES līguma 15.b panta 2. punktā, 28. panta 3. punktā, 28.d panta 
2. punktā un 28.e panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos.
2 Izņemot Dāniju.
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– pienākuma uzlikšanu dalībvalstīm palīdzēt citai dalībvalstij, kurai uzbrūk (neskarot 
atsevišķu dalībvalstu neitralitāti vai citu dalībvalstu dalību NATO);

– mērķu paplašināšanu („Petersbergas uzdevumi”), ietvertu tajos cīņu pret terorismu;

– savstarpējas solidaritātes pieprasīšanu terorisma draudu vai teroristu uzbrukuma, vai 
arī dabas katastrofas gadījumā;

6. tomēr ar nožēlu atzīmē, ka dažām dalībvalstīm starpvaldību konferencē (SVK) bija 
acīmredzami grūti: a) stingri nodalīt KĀDP un EDAP, no vienas puses, un citus Eiropas 
Savienības ārējās darbības aspektus, no otras puses; b) mazināt teorētiskā lēmuma 
praktisko ietekmi, lai attīstītu kopēju politiku un apkopotu resursus šajā jomā; c) stingri 
ierobežot Komisijas un Parlamenta politiskās funkcijas, kā arī Eiropas Kopienu Tiesas 
(EKT) funkcijas1;

7. jo īpaši pauž nožēlu par ES līguma 25.a pantu, kas paredz, ka personas datu apstrādi 
drošības politikas jomā paredz noteikumi, ko izstrādājusi vien pati Padome bez 
Parlamenta līdzdalības vai ES tiesu uzraudzības;

8. šajā sakarā atzīmē SVK 13. deklarāciju, kurā norādīts, ka KĀDP noteikumi neietekmē ne 
dalībvalstu pašreizējos pienākumus attiecībā uz to ārpolitikas formulēšanu un 
piemērošanu, ne arī to pārstāvību trešās valstīs un starptautiskajās organizācijās – kas jo 
īpaši ir ANO Drošības padomes locekļu galvenā atbildība;

9. turklāt atzīmē 14. deklarāciju, kurā paziņots, ka KĀDP neietekmēs katras dalībvalsts 
pašreizējo tiesisko pamatu, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz tās ārpolitiku; pauž 
dziļu nožēlu par paziņojumu, kas ir vienlaikus nepamatots un maldinošs, ka jaunie KĀDP 
noteikumi nepiešķir pilnvaras Komisijai uzsākt lēmumu pieņemšanu un nepalielina 
Parlamenta nozīmi;

10. tāpat atzīmē 24. deklarāciju, kurā mēģināts samazināt ietekmi lēmumam palielināt 
Eiropas Savienības tiesības starptautisko tiesību jomā;

Īstenošana

11. atzīmē, ka saskaņā ar 12. deklarāciju ar Parlamentu tiks veidoti „attiecīgi kontakti” par 
pirmā Augstā pārstāvja iecelšanu, ko veiks Eiropadome ar Komisijas priekšsēdētāja 
piekrišanu, un tam būs jāstājas amatā paredzētajā līguma spēkā stāšanās datumā 
2009. gada 1. janvārī; uzstāj, ka šīs pagaidu iecelšanas gadījumā ir pilnībā jāpiemēro ES 
līguma 9.e panta gars (ar kuru saskaņā un ņemot vērā ES līguma 9.d panta 7. punktu, 
Parlamentam parasti būtu piekrišanas tiesības attiecībā uz visas Komisijas, tostarp Augstā 
pārstāvja, iecelšanu); tādēļ paziņo, ka Parlaments cer, ka šī pirmā iecelšana tiks pilnībā 
apspriesta ar Parlamentu;

12. atzinīgi vērtē ES līguma 21. pantu, kurā noteikts, ka Augstais pārstāvis „apspriežas ar 
Eiropas Parlamentu par galvenajiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas aspektiem 
un pamatvirzienu izvēli”, „informē to, kā attīstās šī politika” un nodrošina Parlamenta 

                                               
1 EKT uzrauga robežu starp tādiem jautājumiem, kas ietilpst KĀDP, un tādiem, kas tajā neietilpst (ES līguma 
25.b pants), pārskata sankciju likumību (Līguma par Eiropas Savienības darbību 240.a pants) un sniedz 
atzinumus par starptautisko nolīgumu atbilstību (Līguma par Eiropas Savienības darbību 188.n pants).
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viedokļu pienācīgu izskatīšanu; turklāt apņemas pilnībā īstenot tā padomdevēja tiesības 
un attīstīt uzlabotu, sistemātisku pārbaudi saistībā ar Eiropas Savienības ārlietu, drošības 
un aizsardzības politiku un darbību, pilnībā izmantojot savas budžeta pilnvaras;

13. šajā sakarā mudina pārskatīt 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgumu par Eiropas 
Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas 
jomā, ņemot vērā jauno līgumu;

14. uzsver Eiropas Aizsardzības aģentūras darbības demokrātiskas atbildības un 
pārredzamības nodrošināšanas nozīmi;

15. ņemot vērā KĀDP un EDAP jauno potenciālu, kas piešķirts ar Lisabonas Līgumu, vēlas 
sekmēt ciešāku sadarbību starp attiecīgajām Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
komitejām, tostarp parlamentārajiem novērotājiem no tām NATO dalībvalstīm, kas nav 
ES dalībvalstis, kopīgi ar NATO Parlamentārās asamblejas dalībniekiem; turklāt ierosina 
pārtraukt Rietumeiropas Savienības parlamentārās asamblejas darbību, stājoties spēkā 
Lisabonas Līgumam;

16. pauž nožēlu par ES līguma 28. pantā noteikto pasākumu nevajadzīgo sarežģītību attiecībā 
uz to EDAP pasākumu ātru finansēšanu, kas nav iekļauti ES budžetā; uzstāj, ka ir pilnībā 
jāīsteno 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību, kā arī tajā paredzētais konstruktīvais dialogs starp Padomi un Parlamentu;

17. Attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu:

– atzīmē, ka saskaņā ar ES līguma 13.a panta 3. punktu Parlamentam ir tiesības 
apspriesties par EĀRD izveidi, un atgādina, ka tas jau pašlaik sagatavo ziņojumu par 
šo jautājumu;

– atzīmē, ka saskaņā ar 15. deklarāciju EĀRD sagatavošanas pasākumiem ir jāsākas 
uzreiz pēc līguma parakstīšanas; aicina Padomi šajos sagatavošanas darbos piesaistīt 
Parlamentu; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis izvirzīt priekšlikumus ne vēlāk 
par 2008. gada jūliju;

– uzsver to, ka EĀRD ir jākļūst par profesionālu, pastāvīgu diplomātisko dienestu, kas 
ir spējīgs efektīvi sekmēt Eiropas Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu un 
produktīvi atbalstīt Augstā pārstāvja darbu;

– uzsver to, ka EĀRD ir jābūt organiski saistītam ar esošajām Komisijas ārējām 
delegācijām un jāsaņem finansējums no ES budžeta.
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