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Kopējā ārlietu   
un drošības politika (KĀDP)



ES cenšas veicināt drošību,
mieru, starptautisku
sadarbību, demokrātiju,
likuma spēku un 
cilvēktiesības. Jau sākot ar
20. gs. 70. gadiem 
dalībvalstis sāka 
konsultēties un sadarboties
savā starpā jomās, kuras
skar galvenos
starptautiskās politikas
jautājumus.



Eiropas Savienība
�

Drošības nostiprināšana

1999. gadā tika definēti pieci KĀDP mērķi:

• Nosargāt tādas kopējās vērtības kā miers, demokrātija,
likuma spēks un cilvēktiesības;

• Nostiprināt drošību Eiropas Savienībā visos iespē-
jamos veidos;

• Saglabāt mieru un stiprināt starptautisko drošību;
• Veicināt starptautisku sadarbību;
• Stiprināt demokrātiju, likuma spēku, cieņu pret cilvēk-

tiesībām un brīvību.

KĀDP galvenās prioritātes un mērķus nosaka dalībvalstu
līderi un ārlietu ministri.

ES ir iecēlusi savu Augstāko Pārstāvi krīžu un konfliktu
rajonos, kas nodrošina tiešu saikni ar attīstību šajos
reģionos un dod iespēju ES aktīvi piedalīties stabilu
risinājumu pieņemšanā.

ES strādā arī pie Eiropas Drošības un Aizsardzības
Politikas (EDAP) ieviešanas, kura sevī ietver visus
jautājumus, kas saistīti ar tās drošību, ieskaitot kopējo
aizsardzības politiku. ES ir nolēmusi stiprināt EDAP ar t.s.
„krīzes risinājuma” (Petersberg) uzdevumu palīdzību. Tie
ir humanitārā palīdzība, glābšanas misijas, miera
uzturēšana un ātrās reaģēšanas spēki kaujas gadījumā.



Eiropas sociāldemokrāti
�

Prioritāte tiek piešķirta konfliktu
novēršanai.

Eiropas sociāldemokrātiem vissvarīgākā prioritāte ir kon-
fliktu novēršana, kas galvenokārt balstās uz ekonomisko
sadarbību, humanitāro palīdzību un rekonstrukciju.
Eiropas sociāldemokrāti atzīst cilvēktiesību un
demokrātijas veicināšanu par vienu no galvenajām
parlamentārā darba prioritātēm.

Eiropas sociāldemokrāti aktīvi atbalsta jebkurus
pasākumus, kuri vērsti uz atbruņošanos, kas varētu
nozīmēt kodolkara draudu beigas. Eiropas
sociāldemokrāti tāpat cīnās, lai novērstu risku, ko rada
mīnu, nelielo ieroču, ballistisko raķešu tehnoloģiju, ķīmisko
un bioloģisko ieroču attīstība.



Nākotnes ieguvumi
�

Visspēcīgākais spēlētājs uz
starptautiskās skatuves

Paplašinātā ES būs viens no spēcīgākajiem spēlētājiem
globālajā arēnā, kas spēs veicināt miera, demokrātijas,
starptautiskās sadarbības, likuma spēka un cilvēktiesību
vērtību izplatību. Kopējā ārlietu politika ir nepieciešama
arī moderno draudu, piemēram, terorisma un masu
iznīcināšanas līdzekļu izplatības jautājumu risināšanai,
kurus atrisināt katrai valstij individuāli nav pa spēkam.

ES lēmumus ārlietu politikā vairumā gadījumu vienbalsīgi
pieņem dalībvalstu līderi. Tas nozīmē, ka lēmums var tikt
pieņemts, ja to atbalsta visas dalībvalstis, neatkarīgi no
to lieluma – tas ir likums, kas turpinās darboties arī
paplašinātajā ES. Tādējādi Eiropas Savienības
dalībvalstīm, strādājot kopā rodas unikāla iespēja
aizsargāt savas vērtības starptautiskajā arēnā, kas
nebūtu iespējams darbojoties individuāli.



Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara kopējās ārlietu un drošības
politikas sfērā, apmeklējiet sekojošas mājas lapas:

�

PES group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.lsdsp.lv


