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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0230/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2013. un 

2014. gads) 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (ES līguma) preambulu un tās attiecīgos 
pantus, 

– cita starpā Ħemot vērā LES 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu un 6., 7., kā arī 
9. pantu, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu un jo īpaši tā 
7. punktu, 

– Ħemot vērā 2000. gada 7. decembrī pieĦemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 
(„Harta”), kas tika izsludināta 2007. gada 12. decembrī Strasbūrā un stājās spēkā ar 
Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī, 

– Ħemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko ANO Ăenerālā asambleja pieĦēma 
1948. gadā, 

– Ħemot vērā ANO līgumus par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un ANO 
līgumu izpildes iestāžu judikatūru, 

– Ħemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kuru pieĦēma 
2006. gada 13. decembrī ĥujorkā un ES ratificēja 2010. gada 23. decembrī, 

– Ħemot vērā 1989. gada 20. novembrī ĥujorkā pieĦemto ANO Konvenciju par bērna 
tiesībām, 

– Ħemot vērā turpmāk minētos ANO Bērna tiesību komitejas Vispārējos komentārus: 
Nr. 7 (2005) par bērna tiesībām agrīnā bērnībā, Nr. 9 (2006) par bērnu ar invaliditāti 
tiesībām, Nr. 10 (2007) par bērna tiesībām nepilngadīgo tiesvedības sistēmā, 
Nr. 12 (2009) par bērna tiesībām tikt uzklausītam, Nr. 13 (2011) par bērna aizsardzību 
pret jebkādu vardarbību un Nr. 14 (2013) par bērna tiesībām uz to, lai primārais 
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apsvērums būtu viĦa intereses, 

– Ħemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW) un Pekinas Rīcības platformu, Parlamenta 2014. gada 
25. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu1 un 2014. gada 6. februāra rezolūciju par Komisijas paziĦojumu „Sieviešu 
dzimumorgānu kropĜošanas izskaušana”2, kā arī Padomes 2014. gada 5. jūnija 
secinājumus par visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm, tostarp sieviešu 
dzimumorgānu kropĜošanas, novēršanu un izskaušanu, 

– Ħemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, 
Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra un Venēcijas komisijas ieteikumus, 
rezolūcijas un ziĦojumus, 

– Ħemot vērā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas stratēăiskās pamatnostādnes, kuras 
Eiropas Padome pieĦēma 2014. gada 27. jūnijā, 

– Ħemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ăimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija); 

– Ħemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības3, 

– Ħemot vērā Padomes 2013. gada 9. decembra ieteikumu par efektīviem romu 
integrācijas pasākumiem dalībvalstīs4, 

– Ħemot vērā direktīvu kopumu par procesuālās aizsardzības tiesībām ES5, 

– Ħemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/913/TI par 
krimināltiesību izmantošanu cīĦā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 
izpausmēm6, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīĜa Direktīvu 2011/36/ES 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI7, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (EST) lēmumus un judikatūru, kā arī judikatūru, 
ko iedibinājušas valstu konstitucionālās tiesas, kuras, interpretējot valsts tiesību aktus, 
atsaucas arī uz Hartu, 

                                                 
1 PieĦemtie teksti, P7_TA(2014)0126. 
2 PieĦemtie teksti, P7_TA(2014)0105. 
3 OV L 180., 19.7.2000., 22. lpp. 
4 OV C 378, 24.12.2013., 1. lpp. 
5 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/64/ES, 2012. gada 22. maija Direktīva 2012/13/ES, 2013. gada 
22. oktobra Direktīva 2013/48/ES. 
6 OV L 328, 6.12.2008., 55. lpp. 
7 OV L 101., 15.4.2011., 1. lpp. 
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– Ħemot vērā jaunās Eiropas Komisijas politiskās pamatnostādnes, ar kurām Parlamentu 
iepazīstināja priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker 2014. gada 15. jūlijā,  

– Ħemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju1, un priekšlikumu 
Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliăijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas 
(COM(2008)0426), 

– Ħemot vērā ES Stratēăiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā 
(COM(2012)0286), jo īpaši tās noteikumus par finansējuma piešėiršanu, lai varētu 
izstrādāt pamatnostādnes bērnu aizsardzības sistēmām un pamatnostādnes par apmaiĦu 
ar paraugpraksi, 

– Ħemot vērā 2013. gada 12. decembra rezolūciju par progresu, kas gūts, īstenojot 
dalībvalstu stratēăijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai2, 

– Ħemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par stāvokli saistībā ar nepavadītiem 
nepilngadīgiem ES3, 

– Ħemot vērā rezolūcijas par pamattiesībām un cilvēktiesībām, minoritāšu aizsardzību un 
pretdiskriminācijas politiku, 

– Ħemot vērā Frans Timmermans uzklausīšanu Parlamentā 2014. gada 7. oktobrī un viĦa 
piedalīšanos Parlamenta sēdē 2015. gada 11. februārī, 

– Ħemot vērā Dimitris Avramopoulos uzklausīšanu Parlamentā 2014. gada 30. septembrī, 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā cilvēktiesību, pamatbrīvību, demokrātijas un ES līgumos un starptautiskajos 
cilvēktiesību instrumentos (Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, ECTK, Starptautiskais 
pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautiskais pakts par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām utt.) noteikto vērtību un principu 
ievērošana un veicināšana ir Savienības un tās dalībvalstu pienākums un tam jābūt 
Eiropas sistēmas pamatā; 

B. tā kā saskaĦā ar LES 2. pantu ES ir dibināta, pamatojoties uz cilvēka cieĦas, brīvības, 
demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu pārstāvju 
tiesību, ievērošanu — tās ir dalībvalstu kopīgās vērtības, kas ir jāievēro, rīkojoties gan 
ES, gan katrai atsevišėai dalībvalstij visos politikas virzienos un gan iekšpolitikā, gan 
ārpolitikā; tā kā saskaĦā ar LES 17. pantu Komisijai ir jānodrošina Līgumu 
piemērošana;  

C. tā kā saskaĦā ar LES 6. pantu ES ir pienākums pašai ievērot un likt ievērot 

                                                 
1 OV L 303., 2.12.2000., 26. lpp. 
2 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0594. 
3 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0387. 
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pamattiesības, īstenojot savu rīcību visās kompetences jomās; tā kā arī dalībvalstis tiek 
mudinātas šādi rīkoties; 

D. tā kā, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir 
pilnībā integrēta Līgumos un tādējādi tā ir juridiski saistoša ES iestādēm, aăentūrām un 
citām struktūrām, kā arī dalībvalstīm, piemērojot ES tiesību aktus; tā kā ne tikai ES 
iestādēs, bet arī dalībvalstīs ir jāveido, jāveicina un jāstiprina patiesa pamattiesību 
kultūra, jo īpaši tad, kad tās piemēro un īsteno ES tiesību aktus gan iekšzemē, gan 
attiecībās ar trešām valstīm; 

E. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. un 3. pantā ir atzītas tiesības uz dzīvību 
un personas neaizskaramību; 

F. tā kā ES darbojas, pamatojoties uz pieĦēmumu un savstarpēju paĜāvību, ka ES 
dalībvalstis ievēro demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, kuras noteiktas ECTK un 
Pamattiesību hartā, jo īpaši attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi 
un savstarpējās atzīšanas principa ievērošanu;  

G. tā kā korupcija rada kaitējumu sabiedrībai un pamattiesību pārkāpumus; tā kā efektīva, 
neatkarīga un objektīva tiesu sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu tiesiskumu un Eiropas 
iedzīvotāju pamattiesību un pilsonisko brīvību aizsardzību; 

H. tā kā saskaĦā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pantu ir aizliegta jebkāda 
veida necilvēcīga vai pazemojoša attieksme; 

I. tā kā bērni veido vienu trešdaĜu no pasaules iedzīvotāju skaita un piekto daĜu no ES 
iedzīvotāju skaita; tā kā bērnu tiesības ir daĜa no cilvēktiesībām, kas ES un tās 
dalībvalstīm ir jāievēro un jāveicina; tā kā Eiropā un visā pasaulē bērnu situācija ir 
neapmierinoša un tā kā šie neaizsargātie pilsoĦi joprojām saskaras ar daudziem viĦu 
tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;  

J. tā kā, lai īstenotu LESD V sadaĜā noteikto brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ES un 
katrai dalībvalstij ir pilnībā jāievēro pamattiesības; 

K. tā kā tiesiskums ir Eiropas liberālās demokrātijas stūrakmens un viens no ES 
pamatprincipiem, kas izriet no visu dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām; 

L. tā kā pirmo reizi vēsturē Vidusjūrā tūkstošiem cilvēku ir zaudējuši dzīvības, uzliekot ES 
milzīgu atbildību rīkoties, lai glābtu dzīvības, apturētu cilvēku tirgotājus un atbalstītu un 
aizsargātu patvēruma meklētājus un bēgĜus; 

M. tā kā patvēruma tiesības ir nodrošinātas 1951. gada Konvencijā par bēgĜa statusu 
(Ženēvas konvencijā), kā arī 1967. gada 31. janvāra protokolā; 

N. tā kā mūsu sabiedrībā joprojām nav izzudušas ekstrēma nacionālisma, rasisma, 
ksenofobijas un neiecietības izpausmes; tā kā tieši pretēji — šādas izpausmes kĜūst 
aizvien biežākas daudzās dalībvalstīs; 
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O. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstus nodrošina ciešu saikni starp ES pilsoĦiem un 
Eiropas Parlamentu; tā kā Eiropas pilsoĦu iniciatīva ir Ĝāvusi izveidot jaunu tiešu saikni 
starp ES pilsoĦiem un ES iestādēm un var stiprināt pamattiesību un pilsoĦu tiesību 
attīstību; 

P. tā kā Eiropā pašlaik ir aptuveni 80 miljoni iedzīvotāju ar invaliditāti; tā kā cilvēki ar 
invaliditāti joprojām saskaras ar palīdzības trūkumu un viĦiem ir nepieciešams 
integrēšanās atbalsts; tā kā ES, kas ir ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām puse, ir pienākums veicināt, aizsargāt un ievērot personu ar invaliditāti 
tiesības, kā tas ir noteikts šajā konvencijā; 

Q. tā kā no vardarbības, kas saistīta ar dzimumu, galvenokārt cieš sievietes un meitenes; tā 
kā vairāki simti tūkstošu Eiropā dzīvojošu sieviešu ir bijušas pakĜautas dzimumorgānu 
kropĜošanai un tūkstošiem meiteĦu ir pakĜautas šim riskam; 

R. tā kā sieviešu un bērnu tirdzniecība un seksuāla izmantošana ir klajš cilvēktiesību, 
cilvēka cieĦas un tiesiskuma un demokrātijas pamatprincipu pārkāpums; tā kā 
mūsdienās šīs parādības sievietes apdraud vairāk, jo ir pieaugusi ekonomiskā 
nenoteiktība un lielāks ir bezdarba un nabadzības risks; 

S. tā kā romi — lielākā etniskā minoritāte Eiropā — joprojām cieš no nopietnas 
diskriminācijas, rasistu uzbrukumiem, naidīgiem izteikumiem, nabadzības un 
atstumtības; 

T. tā kā vecāka gadagājuma cilvēkiem Hartā ir noteiktas tiesības „dzīvot cienīgu un 
neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē”; 

1. uzskata, ka ir būtiski nodrošināt LES 2. pantā minēto kopīgo Eiropas vērtību pilnīgu 
ievērošanu gan Eiropas tiesību aktos, gan dalībvalstu tiesību aktos; uzsver, ka Eiropas 
Savienībai ir jāpieĦem tiesību akti, pilnībā ievērojot tās kompetenci, kā noteikts 
Līgumos, un saskaĦā ar subsidiaritātes principu;  

2. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka tiesību aktu priekšlikumi atbilst Hartai un tiek 
ievērotas pamattiesības un ka ES tiesību aktu ietekme uz pamattiesībām un to 
īstenošana dalībvalstīs sistemātiski tiek analizēta Komisijas novērtējuma ziĦojumos par 
šādu ES tiesību aktu īstenošanu, kā arī tās gada ziĦojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas uzraudzību; 

3. atzīmē, ka LES 6. pantā noteikts pienākums pievienoties Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai; atzīmē Eiropas Savienības Tiesas Atzinumu 2/2013; aicina Komisiju un 
Padomi ieviest nepieciešamos instrumentus, lai nodrošinātu, ka šis iepriekšminētais 
Līgumos noteiktais pienākums tiek izpildīts lieki nevilcinoties; uzskata, ka tas ir 
jāizdara pamatojoties uz pilnīgu pārredzamību, jo tas nodrošinātu papildu mehānismu 
personu pamattiesību patiesas ievērošanas veicināšanai un nostiprinātu personu 
aizsardzību pret viĦu pamattiesību pārkāpumiem, tostarp attiecībā uz tiesībām uz 
efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekĜiem, un vairotu Eiropas iestāžu atbildību par 
savu rīcību vai bezdarbību attiecībā uz pamattiesībām; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka iecelšanu amatā, kura 
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kompetencē ir tiesiskuma un Hartas ievērošana; norāda uz viĦa uzklausīšanā Parlamentā 
pausto paziĦojumu par to, ka spēkā esošie tiesību akti un procedūras ir pietiekamas, lai 
nodrošinātu tiesiskumu, un atzinīgi vērtē viĦa apĦemšanos pienācīgi īstenot ES 
mehānismu tiesiskuma nostiprināšanai, kurš paredzēts, lai izskatītu un risinātu 
situācijas, kas saistītas ar sistēmisku tiesiskuma apdraudējumu, tādējādi rīkojoties 
savlaicīgi un papildinot 7. pantā minētos mehānismus; pauž atzinību par viĦa nodomu 
rīkot ikgadēju kolokviju par pamattiesību stāvokli, piedaloties visām ieinteresētajām 
personām, tostarp Eiropas Parlamentam; 

5. uzsver, ka pilnībā jāizmanto pašreizējie mehānismi, kas paredzēti, lai nodrošinātu ES 
līguma 2. pantā un Pamattiesību hartā paredzēto pamattiesību un Savienības vērtību 
ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka nekavējoties jāpiemēro 
un jāīsteno visi instrumenti, kas pašreiz paredzēti Līgumos; 

6. uzsver, ka pilnībā jāizmanto pašreizējie mehānismi, sākot objektīvus vērtējumus un 
izmeklēšanas, kā arī sākot pārkāpumu procedūras, ja tam ir pietiekams pamats; 

7. atzīmē Komisijas paziĦojumu par jaunu ES mehānismu tiesiskuma nostiprināšanai, kas 
sastāv no strukturēta Komisijas un attiecīgo dalībvalstu dialoga un ietver Komisijas 
novērtējumu, Komisijas ieteikumu un ieteikuma izpildes pēcpārbaudi, nodrošinot 
iespēju novērst pašreizējos trūkumus attiecībā uz pamattiesību un tiesiskuma principu 
pārkāpumu dalībvalstīs novēršanu un risināšanu; atzīmē Komisijas nodomu regulāri 
informēt Parlamentu un Padomi par katrā posmā panākto progresu;  

8. aicina Komisiju vajadzības gadījumā sākt īstenot minēto mehānismu, lai:  

a) uzlabotu ES spēju rīkoties un iejaukties konkrētu veidu krīzes situāciju risināšanā 
tiesiskuma jomā, atrisinot pamatproblēmu, 

b) labāk izmantotu Eiropas Padomes speciālās zināšanas un izveidotu formālu 
sadarbības kanālu jautājumos, kas saistīti ar tiesiskumu un pamattiesībām; 
veicinātu centienus, kas vērsti uz to, lai ES iestāžu, Eiropas Padomes un 
Pamattiesību aăentūras īstenotie visi attiecīgie uzraudzības pasākumi un 
novērtējumi saistībā ar pamattiesību stāvokli ES un atsevišėās dalībvalstīs būtu 
pieejamāki,  

c) nodrošinātu, ka gadījumā, ja problēmu nav iespējams atrisināt ar mehānismā 
paredzēto trīs pakāpju procesu, Komisija novērtē iespēju izmantot kādu no LES 
7. pantā minētajiem mehānismiem;  

9. atzinīgi vērtē to, ka Padome rīkos ikgadēju dialogu Vispārējo lietu padomē par 
tiesiskumu dalībvalstīs un šā dialoga rezultāti tiks novērtēti līdz 2016. gada beigām; 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt izmeklēšanu, attiecībā uz jebkuriem 
apgalvojumiem par Hartā noteikto pamattiesību pārkāpumiem, un sekot līdzi šīm 
situācijām, ja apgalvojumi izrādās patiesi; īpaši mudina Komisiju uzsākt pārkāpuma 
procedūras gadījumos, ja ir aizdomas, ka dalībvalstis ir rīkojušās, pārkāpjot šīs tiesības; 

11. atgādina par to, cik svarīga ir savlaicīga un pareiza ES tiesību transponēšana un 
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īstenošana, jo īpaši, kad tā ietekmē vai pilnveido pamattiesības; 

Brīvība un drošība 

12. norāda, ka terorisma gadījumi ir noveduši pie tā, ka ES un tās dalībvalstis pastiprina 
pretterorisma un radikālisma apkarošanas pasākumus; uzsver, ka visiem drošības 
pasākumiem būtu jāatbilst demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību principiem;  

13. atzīst, ka starptautisku kibernoziegumu un kiberterorisma plašā izplatība rada nopietnas 
problēmas un bažas par pamattiesību aizsardzību tiešsaistes vidē; uzskata, ka ES ir Ĝoti 
svarīgi veidot augsta līmeĦa kompetenci kiberdrošības jomā, lai uzlabotu Hartas 7. un 
8. panta ievērošanu kibertelpā; 

14. uzsver, ka pamattiesību aizsardzība mūsdienu informācijas sabiedrībā ir viens no 
galvenajiem aspektiem ES, jo, palielinoties informācijas un komunikācijas tehnoloăiju 
(IKT) izmantojumam, rodas jauns pamattiesību apdraudējums kibertelpā, un to 
aizsardzība būtu jāstiprina, nodrošinot, ka tiešsaistē tās tiek veicinātas un aizsargātas 
tāpat un tikpat lielā mērā kā bezsaistē;  

15. mudina Komisiju intensīvi uzraudzīt spēkā esošo ES tiesību aktu īstenošanu šajā jomā 
un uzskata, ka praksē dalībvalstīm krimināllikumu noteikumi būtu jāpiemēro, efektīvi 
izmeklējot un ierosinot lietas, nolūkā nodrošināt cietušo pamattiesību ievērošanu; 

16. uzsver, ka, lai novērstu radikalizāciju un neiecietības un ekstrēmisma pieaugumu 
jauniešu vidū, Ĝoti nozīmīga loma ir izglītībai;  

Reliăijas un pārliecības brīvība 

17. atsaucas uz Hartas 10. pantu, kas aizsargā domas, pārliecības un reliăijas brīvību, 
tostarp brīvību praktizēt brīvi izvēlētu reliăiju un pāriet citā reliăijā vai mainīt uzskatus; 
uzskata, ka tas attiecas arī uz neticīgo brīvību; nosoda jebkādu diskrimināciju vai 
neiecietību un prasa aizliegt jebkāda veida diskrimināciju minēto iemeslu dēĜ; šajā 
sakarībā pauž nožēlu par nesenajiem antisemītiskajiem un antimusulmaĦu 
diskriminācijas un vardarbības gadījumiem; aicina dalībvalstis, tostarp reăionālās varas 
iestādes, ar visiem pieejamiem instrumentiem aizsargāt reliăijas vai uzskatu brīvību, un 
sekmēt iecietību un dialogu starp kultūrām, nepieciešamības gadījumā efektīvi 
izstrādājot politiku un uzlabojot diskriminācijas novēršanas politiku; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt vienādu attieksmi pret visām reliăijām un pārliecībām; pauž bažas 
par to, ka Eiropas Savienībā tiek piemēroti zaimi un reliăisku apvainojumu tiesību akti, 
kas var nopietni kaitēt vārda brīvībai; stingri nosoda uzbrukumus kulta vietām un 
mudina dalībvalstis nepieĜaut, ka šo noziegumu veicēji paliktu nesodīti; 

18. mudina ievērot reliăijas vai pārliecības brīvību Kipras okupētajā daĜā, kur varētu 
sabrukt vairāk nekā 500 reliăisko un kultūras pieminekĜu;  

19. pauž satraukumu par antisemītisma pieaugumu Eiropā un aizvien plašākiem centieniem 
noliegt holokaustu vai interpretēt to kā pārspīlētu; pauž nopietnas bažas par to, ka 
daudzi ebreju kopienas pārstāvji plāno pamest Eiropu antisemītiskā noskaĦojuma 
pieauguma un vardarbības dēĜ pret ebreju kopienām; 
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20. pauž dziĜas bažas par to, ka palielinās pret musulmaĦiem vērstu demonstrāciju un 
uzbrukumu mošejām skaits; nosoda diskrimināciju un vardarbību, no kuras cieš 
musulmaĦu kopiena; aicina dalībvalstis sistemātiski nosodīt šādus gadījumus un 
nepieĜaut nekādu iecietību pret tiem; 

Vienlīdzība un nediskriminācija 

21. atgādina, ka plurālisms, nediskriminācija un iecietība ir vienas no Savienības 
pamatvērtībām saskaĦā ar LES 2. pantu; uzskata, ka tikai politika, kuras mērėis ir 
veicināt gan formālo, gan reālo līdztiesību un apkarot jebkāda veida aizspriedumus un 
diskrimināciju, var veicināt attīstītu sabiedrību, noārdot visus aizspriedumus, kas kaitē 
sociālajai integrācijai; nožēlo to, ka pat mūsdienās ES joprojām ir sastopama 
diskriminācija, atstumšana un pat vardarbība un Ĝaunprātība, jo īpaši tādu iemeslu dēĜ, 
kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ăenētiskās īpašības, valoda, 
reliăija vai personīgā pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai 
minoritātei, izcelsme, invaliditāte, vecums vai dzimumorientācija; 

22. uzskata, ka Savienībai un dalībvalstīm būtu jāstiprina centieni diskriminācijas 
apkarošanai, kā arī kultūras, reliăijas un valodas daudzveidības aizsardzībai, un 
jāpopularizē pasākumi, kas veicinātu dzimumu līdztiesību, bērna tiesības, gados vecāku 
personu tiesības, personu ar invaliditāti tiesības, LGBTI personu tiesības, kā arī to 
personu tiesības, kas pieder nacionālajām minoritātēm; 

23. aicina Komisiju un Padomi atzīt vajadzību pēc uzticamiem un salīdzināmiem datiem par 
vienlīdzību, lai noteiktu diskriminācijas apmēru, sadalot minētos datus atbilstoši 
diskriminācijas iemesliem, nolūkā nodrošināt informāciju politikas veidošanai, 
novērtētu ES diskriminācijas novēršanas tiesību aktu īstenošanu un panāktu to labāku 
izpildi; aicina abas institūcijas noteikt saskanīgus principus datu apkopošanai par 
līdztiesību, pamatojoties uz pašidentifikāciju, ES datu aizsardzības standartiem un 
apspriedēm ar attiecīgajām kopienām; aicina dalībvalstis vākt datus par visiem 
diskriminācijas iemesliem; 

Minoritāšu atbalstīšana 

24. aicina nodrošināt Eiropas Savienības lielāku konsekvenci minoritāšu aizsardzības jomā; 
noteikti uzskata, ka visām dalībvalstīm un kandidātvalstīm ir jāievēro vienādi principi 
un kritēriji, tādējādi novēršot dubultstandartu piemērošanu; tāpēc aicina izveidot 
efektīvu mehānismu, lai uzraudzītu un nodrošinātu visu veidu minoritāšu pamattiesību 
ievērošanu gan kandidātvalstīs, gan ES dalībvalstīs; 

25. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jābūt tādai telpai, kurā tiek respektēta etniskā, kultūras 
un valodas daudzveidība; aicina ES iestādes izstrādāt vispusīgu ES aizsardzības sistēmu 
attiecībā uz nacionālajām, etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm, lai nodrošinātu 
pret tām vienlīdzīgu attieksmi, Ħemot vērā attiecīgos starptautiskos juridiskos standartus 
un pašreiz pieejamo paraugpraksi, kā arī aicina dalībvalstis nodrošināt patiesu šo 
minoritāšu vienlīdzību, jo īpaši jautājumos par valodu, izglītību un kultūru; mudina 
dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, ratificēt un efektīvi īstenot Vispārējo 
konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību; tāpat atgādina, ka ir jāīsteno principi, 
kas izstrādāti EDSO satvarā; 
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26. nosoda visus diskriminācijas veidus valodas izmantojuma dēĜ un aicina dalībvalstis, 
kuras to vēl nav izdarījušas, ratificēt un efektīvi īstenot Eiropas reăionālo vai minoritāšu 
valodu hartu; mudina dalībvalstis un Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu jebkādus nesamērīgus administratīvus vai likumdošanas šėēršĜus, kas varētu 
kavēt valodu daudzveidību Eiropas vai valstu mērogā; 

27. uzsver, ka cilvēka cieĦas, vienlīdzības likuma priekšā un jebkāda veida diskriminācijas 
aizlieguma principi veido tiesiskuma pamatus; aicina dalībvalstis pieĦemt valsts tiesisko 
regulējumu visa veida diskriminācijas novēršanai un garantēt spēkā esošā ES tiesiskā 
regulējuma efektīvu īstenošanu; 

Romu situācija 

28. nosoda pieaugošās pret romiem vērstās tendences Eiropas Savienībā un pauž bažas par 
romu stāvokli ES un par daudzajiem vajāšanas, vardarbības, stigmatizācijas, 
diskriminācijas un pretlikumīgas izraidīšanas gadījumiem, kas ir pretrunā 
pamattiesībām un ES tiesību aktiem; mudina Komisiju turpināt vērsties pret tām 
dalībvalstīm, kas pieĜauj institucionālu diskrimināciju un segregāciju; atkārtoti aicina 
dalībvalstis efektīvi īstenot stratēăijas, lai veicinātu patiesu iekĜaušanu, un veikt 
pastiprinātus un pastāvīgus pasākumus, lai veicinātu integrāciju, jo īpaši pamattiesību 
aizsardzības, izglītības, nodarbinātības, mājokĜu nodrošināšanas un veselības aprūpes 
jomā, un apkarot pret romiem vērstu vardarbību, naida kurināšanu un diskrimināciju, 
saskaĦā ar Padomes 2013. gada 9. decembra Ieteikumu par efektīviem romu integrācijas 
pasākumiem dalībvalstīs;  

29. uzsver, ka ir svarīgi pareizi īstenot valstu stratēăijas romu integrācijai, izstrādājot 
integrētu politiku, paredzot vietējo iestāžu, nevalstisko struktūru un romu kopienas 
iesaisti pastāvīgā dialogā; aicina Komisiju nodrošināt īstenošanas uzraudzību un labāku 
koordinēšanu; aicina dalībvalstis sadarboties ar romu sabiedrību pārvaldības, 
uzraudzības un to projektu izvērtēšanas jomā, kas skar viĦu kopienas, izmantojot 
pieejamos līdzekĜus, tostarp ES finansējumu, tajā pašā laikā stingri uzraugot romu 
pamattiesību ievērošanu tostarp attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties saskaĦā ar 
Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoĦu un viĦu ăimenes locekĜu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā; 

30. pauž nožēlu par pastāvošo romu diskrimināciju valstu izglītības sistēmās un darba tirgū; 
uzsver romu izcelsmes sieviešu un bērnu pieaugošo neaizsargātību jo īpaši pret 
dažādiem un vienlaicīgiem viĦu pamattiesību pārkāpumiem; atkārtoti norāda, ka ir 
svarīgi aizsargāt un nodrošināt romu bērniem vienādu piekĜuvi visām tiesībām; 

Vardarbība pret sievietēm un sieviešu un vīriešu līdztiesība  

31. mudina ES un dalībvalstis apkarot visus pret sievietēm vērstas vardarbības un 
diskriminācijas veidus un sodīt par tiem; aicina dalībvalstis jo īpaši efektīvi risināt 
vardarbības ăimenē un seksuālās izmantošanas problēmu visos tās veidos, tostarp 
attiecībā uz bēgĜiem un imigrantu bērniem un attiecībā uz pāragrām vai piespiedu 
laulībām un "goda aizstāvēšanas" noziegumiem; 

32. pauž bažas par vardarbības pret sievietēm apmēru un veidiem ES, kā dokumentēts FRA 
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ES mēroga pētījumā, kurā redzams, ka pēc 15 gadu vecuma katra trešā sieviete ir 
piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību un ka viena gada laikā seksuālu 
vardarbību ES piedzīvo 3,7 miljoni sieviešu; prasa Komisijai mudināt dalībvalstis 
iespējami drīz ratificēt Stambulas konvenciju un sākt procedūru par ES pievienošanos 
šai konvencijai; norāda — ja visas dalībvalstis nekavējoties pievienotos Stambulas 
konvencijai, tiktu izstrādāta integrēta politika un sekmēta starptautiskā sadarbība cīĦā 
pret visu veidu vardarbību pret sievietēm, tostarp pret seksuālo uzmākšanos gan 
tiešsaistē, gan bezsaistē;  

33. pauž nopietnas bažas par joprojām piekopto dzimumorgānu apgraizīšanas praksi, kas ir 
uzskatāma par nopietnu pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veidu un par 
nepieĦemamu viĦu tiesību uz fizisko neaizskaramību pārkāpumu; mudina ES un 
dalībvalstis būt ārkārtīgi piesardzīgām attiecībā uz šīs prakses īstenošanu savā teritorijā 
un to izbeigt pēc iespējas drīz;  

34. aicina Komisiju nodrošināt to, ka dati par vardarbību pret sievietēm un tās izpausmēm 
tiek vākti nepārtraukti, kas būtu kā pamats stingrai politikai vardarbības novēršanas 
jomā, un apmierināt upuru vajadzības, tostarp novērtējot ES Cietušo direktīvas 
(2012/29/ES) īstenošanu un organizējot izpratnes veicināšanas kampaĦas, kas vērstas 
pret seksuālo uzmākšanos; uzskata, ka datu vākšanas pasākumu izejas punktam ir jābūt 
pirmajam ES mēroga pētījumam, ko veica FRA, un to pamatā jābūt sadarbībai starp 
Eiropas Komisiju (tostarp Eurostat), FRA un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu; 
atkārto prasību Komisijai, kas tika pausts 2014. gada 25. februāra rezolūcijā ar 
ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu (2013/2004(INL)), 
iesniegt priekšlikumu aktam, ar ko nosaka pasākumus dalībvalstu rīcības veicināšanai 
un atbalstīšanai pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības, tostarp dzimumorgānu 
kropĜošanas, apkarošanas jomā; turklāt aicina Komisiju pasludināt 2016. gadu par gadu 
pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības apkarošanai;  

35. aicina Komisiju ciešāk uzraudzīt vīriešu un sieviešu līdztiesības principa ievērošanu ES 
tiesību aktos; mudina dalībvalstis līdzīgi izanalizēt arī savus tiesību aktus; 

Bērnu tiesības  

36. asi nosoda jebkādu vardarbību vai sliktu apiešanos ar bērniem; aicina dalībvalstis, kā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām dalībnieces, veikt 
atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu bērnus no visu veidu fiziskas un psiholoăiskas 
vardarbības, tostarp no fiziskiem un seksuāliem pārdarījumiem, piespiedu laulībām un 
seksuālās ekspluatācijas;  

37. stingri nosoda bērnu seksuālu izmantošanu un jo īpaši bērnu Ĝaunprātīgu izmantošanu 
internetā, kas kĜūst aizvien izplatītāka; mudina Savienību un dalībvalstis kopīgi cīnīties 
pret šiem smagajiem bērnu tiesību pārkāpumiem un pilnā mērā Ħemt vērā Parlamenta 
prasības, kas ietvertas 2015. gada 11. marta rezolūcijā par cīĦu pret bērnu seksuālo 
izmantošanu tiešsaistē; atkārtoti aicina dalībvalstis transponēt Direktīvu par seksuālās 
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, ja tas vēl nav izdarīts; turklāt aicina Savienību un dalībvalstis, kas to vēl 
nav izdarījušas, ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret 
seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību; 
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38. aicina dalībvalstis īstenot Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, 
bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu un stiprināt 
tiesībaizsardzības iestāžu tiesiskās spējas, tehniskās iespējas un finanšu resursus, lai 
paplašinātu sadarbību, tostarp ar Eiropolu, nolūkā efektīvāk izmeklēt un likvidēt bērnu 
seksuālo izmantotāju tīklus, tajā pašā laikā nosakot par prioritāti iesaistīto bērnu tiesības 
un drošību;  

39. nosoda jebkāda veida diskrimināciju pret bērniem un aicina Komisiju un dalībvalstis 
kopīgi rīkoties, lai izskaustu bērnu diskrimināciju; jo īpaši aicina dalībvalstis un 
Komisiju uzskatīt bērnus par nepārprotamu prioritāti, plānojot un īstenojot reăionālo un 
kohēzijas politiku; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt un veicināt romu izcelsmes 
bērnu vienlīdzīgu piekĜuvi veselības aprūpei, cilvēka cienīgam mājoklim un izglītībai; 

40. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvu tiesas pieejamību visiem bērniem neatkarīgi no 
tā, vai tie ir aizdomās turamie, likumpārkāpēji, upuri vai tiesvedības puses; apstiprina, 
ka ir svarīgi stiprināt kriminālprocesos iesaistīto bērnu procesuālās garantijas, jo īpaši 
saistībā ar notiekošajām diskusijām par direktīvu par īpašiem aizsardzības pasākumiem 
bērniem, kas tiek turēti aizdomās vai apsūdzēti kriminālprocesā; 

41. aicina Komisiju 2015. gadā nākt klajā ar vērienīgu un visaptverošu turpinājumu ES 
programmai bērnu tiesību jomā; aicina Komisiju nodrošināt bērnu tiesību efektīvu 
integrāciju visā ES likumdošanā, visos politikas virzienos un finanšu lēmumos; aicina 
Komisiju katru gadu ziĦot par panākto progresu bērnu tiesību jomā un ES bērnu tiesību 
acquis pilnīgā īstenošanā; aicina Komisiju nodrošināt, ka bērnu tiesību koordinatora 
pilnvaras un resursi pienācīgi atspoguĜo ES apĦemšanos īstenot sistemātisku un efektīvu 
bērnu tiesību aspekta integrēšanu; aicina Komisiju pieĦemt izziĦotos ES norādījumus 
par integrētām bērnu aizsardzības sistēmām; 

42. atzinīgi vērtē dalībvalstīs vērojamo tendenci noteikt piespiedu laulības par noziedzīgu 
nodarījumu; aicina dalībvalstis būt modrām un nodrošināt apmācību ar bērniem saskarē 
esošo darbinieku, piemēram, skolotāju un jaunatnes darbinieku izpratnes veicināšanai 
par to, kā konstatēt, vai bērns varētu būt aizvests uz viĦa izcelsmes valsti, lai viĦu 
piespiestu stāties laulībā;  

LGBTI personu tiesības 

43. mudina ES dalībvalstis atbalstīt arodbiedrību un darba devēju organizāciju centienus 
pieĦemt daudzveidību atbalstošus un pret diskrimināciju vērstus politikas virzienus, 
galveno uzmanību pievēršot ar LGBTI personām saistītiem jautājumiem; 

44. asi nosoda jebkādu ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītu diskrimināciju un 
pauž dziĜu nožēlu par to, ka Eiropas Savienība ne vienmēr pilnībā aizstāv lesbiešu, geju, 
biseksuāĜu, transpersonu un interseksuāĜu (LGBTI) pamattiesības; aicina Eiropas 
Komisiju, dalībvalstis un attiecīgās aăentūras sadarboties, lai izstrādātu vispusīgu 
daudzgadu politiku nolūkā aizsargāt LGBTI personu pamattiesības; tomēr uzsver, ka 
šajā vispusīgajā politikā ir jāĦem vērā Eiropas Savienības, tās aăentūru un dalībvalstu 
kompetence; 

Cilvēku ar invaliditāti tiesības 
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45. pauž nožēlu par diskrimināciju un atstumtību, no kuras joprojām cieš personas ar 
invaliditāti; aicina Komisiju, dalībvalstis, kā arī reăionālās un vietējās varas iestādes 
īstenot Eiropas stratēăiju par invaliditāti un gan piemērot attiecīgos Eiropas tiesību 
aktus, gan uzraudzīt to piemērošanu; aicina Komisiju šajā saistībā atjaunot 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz Pieejamības aktu — tāda transversāla instrumenta 
veidā, kas varētu pastiprināt personu ar invaliditāti aizsardzību un šajā kontekstā 
nodrošināt visu ES politikas virzienu saskaĦotību; arī aicina Komisiju pastiprināt 
sinerăijas starp ES stratēăiju par invaliditāti un CEDAW noteikumiem, kā arī ANO 
Konvenciju par bērna tiesībām, lai nodrošinātu atzīto tiesību patiesu pieejamību un 
efektīvu īstenošanu, tostarp saskaĦojot un ieviešot normatīvo regulējumu un veicot 
kultūras un politiskos pasākumus;  

46. mudina Komisiju sniegt pamatnostādnes dalībvalstīm, lai vislabākajā veidā izmantotu 
Eiropas finansējumu saskaĦā ar ES saistībām, kas noteiktas ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī atbalstīt NVO un citas organizācijas, un cieši 
sadarboties ar tām, lai nodrošinātu pienācīgu šīs konvencijas īstenošanu; aicina ES un 
dalībvalstis uzlabot personu ar invaliditāti, tostarp psihosociālu invaliditāti, piekĜuvi 
nodarbinātībai un apmācībai un atbalstīt patstāvīgai dzīvei piemērotu apstākĜu 
nodrošināšanu un deinstitucionalizācijas programmas saskaĦā ar Hartas 26. pantu;  

47. uzsver , ka jāievēro personu ar invaliditāti tiesības uz politisko dalību vēlēšanās; šajā 
sakarībā aicina Komisiju savā ziĦojumā par to, kā tiek īstenotas Padomes Direktīva 
93/109/EK un Padomes Direktīva 94/80/EK, ar kurām nosaka tiesības balsot un 
kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, iekĜaut novērtējumu par 
atbilstību ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām; pauž nožēlu par to, ka 
lielam skaitam personu ar invaliditāti ES, kurām atĦemta tiesībspēja, tiek liegtas arī 
balsstiesības; tāpēc aicina dalībvalstis izdarīt grozījumus savos tiesību aktos, lai 
sistemātiski neanulētu balsstiesības personām ar invaliditāti, kurām atĦemta tiesībspēja, 
bet gan izskatīt katru gadījumu atsevišėi un nodrošināt personām ar invaliditāti 
palīdzību balsošanas laikā;  

48. aicina Komisiju izvērtēt Eiropas tiesību aktu atbilstību Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām un veikt ietekmes analīzi, lai visus 
turpmākos priekšlikumus izvērtētu šīs konvencijas kontekstā; 

Diskriminācija vecuma dēĜ 

49. pauž nožēlu par to, ka daudzi gados vecāki cilvēki ikdienas tiek diskriminēti un viĦu 
pamattiesības tiek pārkāptas, īpaši attiecībā uz iespēju gūt pienācīgus ienākumus, 
piekĜuvi nodarbinātībai, veselības aprūpei un nepieciešamajām precēm un 
pakalpojumiem; atgādina, ka Pamattiesību hartas 25. pantā ir noteiktas vecāka 
gadagājuma cilvēku tiesības uz cilvēka cienīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī līdzdalību 
sociālajā un kultūras dzīvē; aicina Komisiju izstrādāt stratēăiju demokrātisko pārmaiĦu 
jomā, lai īstenotu Pamattiesību hartas 25. pantu;  

50. pauž bažas par to, ka dalībvalstīs ir izplatīta slikta attieksme, nevērība un vardarbība 
pret vecāka gadagājuma cilvēkiem; aicina dalībvalstis pieĦemt pasākumus, lai apkarotu 
pret vecāka gadagājuma cilvēkiem vērstu Ĝaunprātību un visu veidu vardarbību un 
veicinātu viĦu neatkarību, atbalstot mājokĜu atjaunošanu un pieejamību; atgādina, ka 
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vecāka gadagājuma sievietes dzimumu atalgojuma atšėirības un vēlāk pensiju atšėirības 
dēĜ biežāk dzīvo nabadzībā; 

51. aicina dalībvalstis nodrošināt gados jaunāku darba Ħēmēju, jo īpaši to, kurus skārusi 
ekonomikas krīze, iekĜaušanu darba tirgū, tostarp organizējot un nodrošinot apmācības 
jauniešu sociālā stāvokĜa uzlabošanai;  

Naida noziegumi un naida runas 

52. pauž nožēlu par ES ik dienas notiekošajiem naidīgu izteikumu un naida noziegumu 
gadījumiem, kuru pamatā ir rasisms, ksenofobija, reliăiskā neiecietība vai aizspriedumi 
pret personas invaliditāti, dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; aicina dalībvalstis 
aizsargāt pamattiesības un veicināt sapratni, spēju pieĦemt un iecietību starp dažādām 
kopienām to teritorijā; aicina ES noteikt naida noziegumu apkarošanu par prioritāti, 
izstrādājot Eiropas politikas programmas cīĦai ar diskrimināciju, kā arī tiesiskuma 
jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt cīĦu pret naida noziegumiem, kā arī 
diskriminējošu attieksmi un uzvedību, izstrādājot visaptverošu stratēăiju naida 
noziegumu, vardarbības aizspriedumu dēĜ un diskriminācijas apkarošanai; 

53. pauž bažas par to, ka internetā aizvien vairāk ir sastopamas naida runas, un aicina 
dalībvalstis ieviest vienkāršu procedūru, kas Ĝautu sabiedrības locekĜiem ziĦot par 
naidīga rakstura saturu internetā; 

54. pauž bažas saistībā ar izmeklēšanām un spriedumiem attiecībā uz naida noziegumiem 
dalībvalstīs; aicina dalībvalstis veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai iedrošinātu ziĦot 
par šiem noziegumiem, jo FRA konstatējumi, kas iegūti tās liela mēroga apsekojumos, 
konsekventi liecina, ka noziegumu upuri nelabprāt dara zināmu noziegumu vai 
nelabprāt ziĦo par to policijai;  

55. pauž bažas par to, ka vairākas dalībvalstis nav pareizi transponējušas Pamatlēmuma 
2008/913/TI noteikumus un aicina dalībvalstis pilnībā transponēt un īstenot ES 
standartus un nodrošināt to valsts tiesību aktu izpildi, kas paredz sodu par visu veidu 
naida noziegumiem, naida kurināšanu un vajāšanu, kā arī šādu noziedzīgu nodarījumu 
gadījumā sistemātiski uzsākt kriminālvajāšanu; aicina Komisiju pārraudzīt 
Pamatlēmuma pareizu īstenošanu, kā arī sākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm, 
kas neveic tā transponēšanu; turklāt aicina pārskatīt Pamatlēmumu, lai tā darbības joma 
pilnībā ietvertu visus naida noziegumu un aizspriedumu un diskriminācijas izraisītu 
noziegumu veidus un skaidri definētu konsekventus izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
standartus;  

56. aicina Komisiju atbalstīt apmācības programmas, kas ir paredzētas tiesībaizsardzības un 
tiesu iestādēm, kā arī attiecīgām ES aăentūrām, diskriminējošu prakšu un naida 
noziegumu novēršanai un apkarošanai; aicina dalībvalstis nodrošināt par izmeklēšanu 
un kriminālvajāšanu atbildīgajām iestādēm praktiskus instrumentus un prasmes, lai tās 
spētu noteikt un apkarot Pamatlēmuma darbības jomā ietilpstošos pārkāpumus, kā arī 
sadarboties un sazināties ar upuriem; 

57. pauž nopietnas bažas par to politisko partiju ietekmes pieaugumu, kuras ir rasistiskas, 
ksenofobiskas, islamofobiskas, par ieganstu minot pašreizējo ekonomikas un sociālo 
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krīzi;  

58. stingri nosoda iebiedēšanas un vajāšanas prakses, kuras pret minoritātēm, jo īpaši pret 
romiem un migrantiem, veic paramilitārie grupējumi, no kuriem daži ir tieši saistīti ar 
kādu politisko partiju; mudina dalībvalstis šādas prakses aizliegt un par tām sodīt;  

Migrantu un starptautiskās aizsardzības meklētāju tiesības 

59. pauž nožēlu par daudzkārtējo un traăisko cilvēku bojāeju Vidusjūrā un nosoda cilvēku 
kontrabandistu un tirgotāju darbības, kas šīs traăēdijas izraisa, liedzot migrantiem viĦu 
pamattiesības; norāda, ka ES un dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai nepieĜautu aizvien 
jaunas traăēdijas jūrā; aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt, ka ES migrācijas 
politikas pamatā ir solidaritāte, kā arī migrantu un patvēruma meklētāju pamattiesību 
ievērošana, un jo īpaši: 

– uzsver, ka ir vajadzīga holistiska ES pieeja, ar ko tiktu nostiprināta iekšpolitikas 
un ārpolitikas nostādĦu saskaĦotība; mudina ES un dalībvalstis migrantu tiesību 
ievērošanai piešėirt galveno prioritāti, slēdzot jebkuru divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbības nolīgumu ar valstīm ārpus ES, tostarp atpakaĜuzĦemšanas nolīgumus, 
mobilitātes partnerības un tehniskās sadarbības nolīgumus; 

– atgādina dalībvalstīm par to starptautiskajām saistībām sniegt palīdzību briesmās 
nonākušām personām jūrā; 

– aicina dalībvalstis grozīt vai pārskatīt visus tiesību aktus, kuros paredzēts sodīt 
cilvēkus, kas sniedz palīdzību briesmās nonākušiem migrantiem jūrā; 

– aicina visas dalībvalstis piedalīties ES pārvietošanas programmās, un mudina 
izmantot humanitārās vīzas;  

– mudina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus uzĦemšanas apstākĜus atbilstīgi spēkā 
esošajiem pamattiesību un patvēruma meklēšanas tiesību aktiem, īpašu uzmanību 
veltot neaizsargātiem cilvēkiem un patvēruma meklētāju sociālās atstumtības riska 
mazināšanai; aicina Komisiju uzraudzīt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 
(KEPS) īstenošanu, un jo īpaši Direktīvas 2013/32/ES īstenošanu, pievēršot 
pastiprinātu uzmanību patvēruma meklētājiem, kuriem ir vajadzīgas īpašas 
procesuālās garantijas; 

– prasa izveidot efektīvu un saskaĦotu ES patvēruma mehānismu, lai taisnīgi un 
vienlīdzīgi sadalītu patvēruma meklētājus starp dalībvalstīm; 

– pauž nožēlu par ziĦotajiem vardarbīgas atpakaĜ raidīšanas starpgadījumiem pie ES 
robežām; atgādina dalībvalstīm par to pienākumu ievērot neizraidīšanas principu, 
kā atzīts Ženēvas Konvencijā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī atgādina par 
kolektīvas izraidīšanas aizliegumu, kas noteikts Pamattiesību hartas 19. pantā; 
aicina Komisiju, tās aăentūras un dalībvalstis panākt visu šo, kā arī citu 
starptautisko un ES saistību ievērošanu; 

60. uzskata, ka migrantu bērni ir sevišėi neaizsargāti, jo īpaši tad, ja viĦi ceĜo vieni; aicina 
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Komisiju un dalībvalstis īstenot Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par 
stāvokli saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem ES; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas tiesību aktu kopumu, lai uzlabotu nepavadītu 
nepilngadīgo situāciju ES; atzinīgi vērtē Tiesas spriedumu lietā C-648/11, kurā tika 
noteikts, ka par tāda patvēruma pieteikuma izskatīšanu, ko nepavadīts nepilngadīgais ir 
iesniedzis vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbild tā dalībvalsts, kurā nepavadīts 
nepilngadīgais atrodas pēc pieteikuma iesniegšanas šajā valstī; atgādina, ka nepavadīti 
nepilngadīgie ir, pirmkārt, bērni un ka noteicošajam principam dalībvalsts un ES 
darbībā, strādājot ar šādiem bērniem, jābūt bērnu aizsardzībai, nevis imigrācijas 
politikas programmām; 

61. prasa, lai tiktu izvērtēta to līdzekĜu izmatošana, kas paredzēti iekšlietām un kurus tām 
tērē, jo īpaši to līdzekĜu izmantošana, kas piešėirti patvēruma meklētāju uzĦemšanai; 
aicina ES rīkoties, ja izrādīsies, ka šie līdzekĜi tikuši izmantoti, lai finansētu darbības, 
kuras neatbilst pamattiesību ievērošanai; 

62. aicina sniegt atbalstu dalībvalstīm, kuras atrodas pie Savienības ārējām robežām, lai tām 
palīdzētu novērst sistēmiskos trūkumus uzĦemšanas apstākĜos un patvēruma procedūrās, 
kurus pastiprina patvēruma meklētāju skaita pieaugums;  

63. aicina dalībvalstis nekavējoties ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par cīĦu pret 
cilvēku tirdzniecību;  

Solidaritāte ekonomikas krīzes situācijā  

64. pauž nožēlu par veidiem, kādos finanšu, ekonomikas un valsts parādu krīze kopā ar 
īstenotiem ekonomikas pasākumiem ir ietekmējusi ekonomiskās un sociālās tiesības, 
bieži izraisot nabadzību, atstumtību un izolāciju; 

65. atkārtoti pauž uzskatu, ka dalībvalstīm, kuras savās sociālajās un ekonomiskajās 
sistēmās īsteno strukturālas reformas un novēršanas pasākumus, vienmēr ir jāievēro 
Harta; 

Noziedzība un cīĦa pret korupciju 

66.  atkārtoti uzsver, ka korupcijas noziegumi, jo īpaši organizētā noziedzība, ir smags 
pamattiesību pārkāpums un apdraudējums demokrātijai un tiesiskumam; uzsver, ka 
korupcija, novirzot valsts līdzekĜus no valsts paredzētajiem mērėiem, samazina 
sabiedrisko pakalpojumu līmeni un kvalitāti, tādējādi būtiski kaitējot taisnīgas 
attieksmes nodrošināšanai pret visiem iedzīvotājiem; mudina dalībvalstis un Eiropas 
iestādes izstrādāt efektīvus instrumentus, ar kuriem varētu novērst korupciju un 
noziedzību, cīnīties pret tām un sodīt par tām, un regulāri uzraudzīt publiskā — Eiropas 
un valstu — finansējuma izmantošanu; tāpēc aicina dalībvalstis un iestādes 
nevilcinoties veicināt Eiropas Prokuratūras izveidi, tādējādi nodrošinot atbilstošas 
neatkarības un efektivitātes garantijas; 

67. mudina Eiropas Komisiju pieĦemt pretkorupcijas stratēăiju, ko papildinātu efektīvi 
instrumenti; aicina visas dalībvalstis un ES pievienoties Atklātās pārvaldes partnerībai 
un izstrādāt konkrētas stratēăijas pārredzamības veicināšanai, iedzīvotāju iespēju 
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radīšanai un cīĦai pret korupciju; aicina dalībvalstis īstenot Eiropas Komisijas 
pretkorupcijas ziĦojumā un Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcijā "Organizētā 
noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana — ieteicamie 
pasākumi un iniciatīvas" sniegtos ieteikumus un stiprināt policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību korupcijas apkarošanas jomā;  

68. mudina dalībvalstis pastiprināt cīĦu pret jebkāda veida smagu organizēto noziedzību, 
tostarp cilvēku tirdzniecību, seksuālu vardarbību un izmantošanu, spīdzināšanu un 
piespiedu darbu, jo īpaši sieviešu un bērnu gadījumā;  

69. uzsver, ka cilvēku tirdzniecība un visu veidu izmantošana un noziedzīgas darbības 
Eiropā tiek konstatētas aizvien biežāk un pēdējos gados situāciju saasina pieaugošais 
imigrantu skaits, kuri atrodas gan ES, gan ārpus tās; tāpēc aicina Komisiju stiprināt 
Eiropas tiesību aktus attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, lai labāk saskaĦotu dalībvalstu 
tiesību aktus;  

Ieslodzījuma apstākĜi cietumos un citās brīvības atĦemšanas vietās 

70. atgādina, ka valstu iestādēm ir jānodrošina ieslodzīto pamattiesību ievērošana; pauž 
nožēlu par ieslodzījuma apstākĜiem daudzu valstu cietumos un citās brīvības 
atĦemšanas iestādēs, tostarp cietumu pārpildītību un sliktu izturēšanos pret 
ieslodzītajiem; 

72. atkārto ieteikumus, kas Komisijai sniegti 2014. gada 27. februāra rezolūcijā par Eiropas 
apcietināšanas ordera pārskatīšanu (2013/2109(INL)); 

73. pauž nožēlu, ka tikai dažas dalībvalstis ir īstenojušas trīs pamatlēmumus, kas attiecas uz 
ieslodzīto pārvadāšanu, probācijas pasākumiem un alternatīvām sankcijām, kā arī 
Eiropas uzraudzības rīkojumu, kam ir lielas iespējas mazināt cietumu pārpildītību; 

74. aicina Komisiju novērtēt aizturēšanas politikas un krimināltiesību sistēmu ietekmi uz 
bērniem; norāda, ka visā ES tiešā veidā tiek skartas bērnu tiesības, ja bērni dzīvo 
ieslodzījuma vietās kopā ar vecākiem; uzsver to, ka aptuveni 800 000 ES dzīvojošo 
bērnu katru gadu tiek nošėirti no kāda no ieslodzītajiem vecākiem — tas bērna tiesības 
ietekmē daudzējādi; 

Tiesiskums 

75. norāda, ka uz savstarpēju atzīšanu un tiesiskajām garantijām balstītas Eiropas 
tiesiskuma telpas izveidei, tādējādi saskaĦojot dalībvalstu dažādās tieslietu sistēmas, jo 
īpaši krimināllietu jomā, arī turpmāk būtu jābūt vienai no Eiropas iestāžu galvenajām 
prioritātēm saistībā ar ES Tieslietu programmu laikposmam līdz 2020. gadam; uzskata, 
ka Hartas un ES sekundāro tiesību aktu pamattiesību jomā efektīva piemērošana ir 
izšėiroši svarīga iedzīvotāju uzticībai tam, ka Eiropas tiesiskuma telpa pienācīgi 
darbojas; 

76. norāda, ka tiesības uz tiesas pieejamību un neatkarīgu un objektīvu tiesu ir būtiskas 
pamattiesību aizsardzībai, kas ir efektīva tikai gadījumos, ja tās ir piekritīgas 
demokrātijai un tiesiskumam; atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt tieslietu sistēmu 
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efektivitāti gan civillietās, gan krimināllietās, un svarīgi nodrošināt tiesas neatkarību;  

77. atzinīgi vērtē Eiropas e-tiesiskuma portālu, kura darbību nodrošina Komisija un kurš 
speciālistiem un sabiedrībai kopumā nodrošina informāciju par tieslietu sistēmām, kā arī 
kalpo kā praktisks instruments tiesu iestāžu pieejamības uzlabošanai un ietver atsevišėu 
sadaĜu, kas attiecas uz pamattiesībām un kuras mērėis ir informēt iedzīvotājus par to, 
kur griezties gadījumā, ja ir pārkāptas viĦu pamattiesības. 

78. atzinīgi vērtē pasākumus, kas Eiropas līmenī jau paveikti, lai saskaĦotu dalībvalstu 
kriminālprocesu procesuālās garantijas, un to labvēlīgo ietekmi uz iedzīvotājiem; 
atkārtoti uzsver, ka ir būtiski pieĦemt ES tiesību aktus par procesuālajām tiesībām, kas 
atbilstu Hartā noteiktajam augstākajam aizsardzības standartam, starptautiskajiem 
līgumiem cilvēktiesību jomā un dalībvalstu konstitucionālajām tiesībām;  

79. pauž nožēlu par nepietiekamu piekĜuvi juridiskajai palīdzībai daudzās dalībvalstīs, kā 
arī par to, ka tas ietekmē tiesības uz taisnīgu tiesu cilvēkiem, kuriem nav pietiekamu 
līdzekĜu; uzskata, ka ir izšėiroši svarīgi, lai ES pieĦemtu stingru un visaptverošu 
direktīvu par juridisko palīdzību; 

Pilsonība 

80. uzskata, ka aktīva un uz dalību orientēta ES pilsonība būtu jāveicina, nodrošinot 
piekĜuvi dokumentiem un informācijai, pārredzamību, labu pārvaldību un pārvaldi, 
demokrātisku līdzdalību un pārstāvību, lēmumu pieĦemšanu pēc iespējas tuvinot 
Savienības iedzīvotājiem; norāda, ka ir jānodrošina pilsoniskās sabiedrības pilnīga 
līdzdalība lēmumu pieĦemšanā Eiropas līmenī, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 11. pantā, un šajā saistībā uzsver pārredzamības un dialoga principu 
nozīmīgumu; norāda, ka iedzīvotāju tiesības piekĜūt valsts iestāžu dokumentiem stiprina 
iedzīvotāju iespējas un dod iespēju kontrolēt un novērtēt valsts iestādes un pieprasīt to 
atbildību;  

81. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt informācijas kampaĦu īstenošanu par Eiropas 
pilsonību un ar to saistītajām tiesībām — uz diplomātisko un konsulāro aizsardzību, 
tiesībām iesniegt lūgumrakstus, iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, balsot un kandidēt 
Eiropas vēlēšanās, kā arī iesniegt pilsoĦu iniciatīvas; 

82. atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda lomu vēlmē nodrošināt ES iestāžu un struktūru labu 
pārvaldību un pārredzamību; 

83. atgādina, ka iedzīvotāju informēšana par viĦu pamattiesībām ir neatĦemama daĜa no 
tiesībām uz labu pārvaldību, kas noteiktas Hartā; aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību visneaizsargātākajām personām, nodrošināt, ka viĦu tiesības tiek izskaidrotas, 
un sniegt atbalstu, kā arī nodrošināt, lai tās tiktu ievērotas;  

84. atkārtoti uzsver Eiropas pilsoĦu iniciatīvas (EPI) nozīmi, jo tā ir saistīta ar jaunām 
pilsoĦu tiesībām, kuras ieviestas ar Lisabonas līgumu un kuru mērėis ir palielināt 
līdzdalības demokrātiju ES; norāda uz EPI nozīmi, jo tā ir spēcīgs instruments, kas 
Eiropas iedzīvotājiem nodrošina tiešas demokrātiskas tiesības piedalīties ES lēmumu 
pieĦemšanas procesā un papildina Eiropas iedzīvotāju tiesības iesniegt lūgumrakstus 
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Eiropas Parlamentam (EP) un tiesības vērsties ar sūdzību Eiropas Ombudā; 

85. aicina Komisiju stiprināt Eiropas pilsoĦu iniciatīvu nozīmi, pieĦemot iedzīvotājiem 
labvēlīgu pieeju visu šā instrumenta trūkumu novēršanai Regulas (ES) Nr. 211/2011 
gaidāmās pārskatīšanas laikā un vienlaikus uzlabojot iedzīvotājiem paredzētās 
informatīvās kampaĦas par EPI izmantošanu un tās iespējām ietekmēt ES politikas 
veidošanas procesu; 

Noziegumos cietušās personas 

86. uzskata, ka noziegumos cietušo personu aizsardzībai ir jābūt prioritātei; aicina 
dalībvalstis nekavējoties pienācīgi īstenot ES Cietušo direktīvu (2012/29/ES), lai 
ievērotu transponēšanas termiĦu — 2015. gada 16. novembri, un aicina Komisiju un ES 
dalībvalstis saskaĦā ar minētās direktīvas 28. pantu nodrošināt salīdzināmu datu 
vākšanu par tās transponēšanu un jo īpaši par to, kā cietušie, tostarp tādos noziegumos 
cietušie, kas tika pastrādāti ar diskrimināciju saistītu motīvu dēĜ, ir īstenojuši savas 
tiesības; uzskata, ka daudz vēl ir jādara, lai atbalstītu noziegumos cietušos, informētu 
viĦus par viĦu tiesībām un nodrošinātu efektīvas norīkojumu sistēmas un policijas 
darbiniekiem un juridisko profesiju pārstāvjiem paredzētas apmācības uz uzticību un 
sapratni pamatotu attiecību veidošanai ar cietušajiem, kā atspoguĜots FRA pētījumos par 
cietušo atbalstu; atzinīgi vērtē regulas par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu 
civillietās pieĦemšanu 2013. gadā;  

87. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

Or. en 

 
 


