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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 

Savienības politiku šajā jomā 

(2017/2122(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un citus ANO cilvēktiesību līgumus un 

instrumentus, 

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkādas sieviešu 

diskriminācijas izskaušanu (CEDAW)1, 

– ņemot vērā CEDAW vispārējos ieteikumus Nr. 12, 19 un 35 attiecībā uz vardarbību pret 

sievietēm un Nr. 26 par migrējošām darba ņēmējām sievietēm un Nr. 32 par dzimuma 

aspektiem, kas saistīti ar sieviešu bēgļa statusu, patvērumu, valstspiederību un 

bezvalstniecību, 

– ņemot vērā 2014. gada 18. decembrī pieņemto ANO Ģenerālās asamblejas (UNGA) 

Rezolūciju 69/1672 par visu migrantu, neatkarīgi no viņu migrācijas statusa, 

cilvēktiesību un pamata brīvību aizsardzību un veicināšanu, 

– ņemot vērā 1990. gada 18. decembra Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba 

ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību3, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325, Nr. 1820, Nr. 1888, Nr. 1889, 

Nr. 1960, Nr. 2106, Nr. 2122 un Nr. 2242 par sievietēm, mieru un drošību, 

– ņemot vērā 1951. gada Konvenciju par bēgļiem, tās 1967. gada protokolu par bēgļu 

statusu4 un SDO konvencijas Nr. 43 un 97, 

– ņemot vērā ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām5, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 2016. gada 19. septembrī pieņemto Ņujorkas 

deklarāciju par bēgļiem un migrantiem6, 

– ņemot vērā ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam, lai nodrošinātu mieru un labklājību cilvēkiem un planētai7, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2011. gada 12. aprīļa Konvenciju par vardarbības pret 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167 
3 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf 
4 http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 
5 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
6 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES

_71_1.pdf 
7 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu („Stambulas konvencija”), 

ko ES parakstīja 2017. gada 13. jūnijā1, 

– ņemot vērā 1976. gadā pieņemtās un 2011. gadā pārskatītās ESAO vadlīnijas 

daudznacionāliem uzņēmumiem2, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 8., 21. un 23. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 25. jūnijā pieņemto ES Stratēģisko satvaru un ES 

Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju3, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. jūlijā pieņemto Rīcības plānu cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā 2015.–2019. gadam4, 

– ņemot vērā kopīgo dienestu darba dokumentu „ES Rīcības plāns cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā 2015.–2019. gadam: 2017. gada jūnijā sagatavotais vidusposma 

pārskats”5, 

– ņemot vērā 2015. gadā pieņemto kopīgo dienestu darba dokumentu „Dzimumu 

līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm. Meiteņu un sieviešu dzīves 

pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā”6, 

– ņemot vērā Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju7, ko 

2016. gada 28. jūnijā iesniedza Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas 

jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniece (AP/PV) Federica Mogherini, kā arī 

pirmo ziņojumu par šīs stratēģijas īstenošanu “No kopīga redzējuma uz kopīgu rīcību – 

ES globālās stratēģijas īstenošana”, kas tika publicēts 2017. gadā8, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 21. marta lēmumu 2011/168/KĀDP par Starptautisko 

Krimināltiesu un par kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu9, 

– ņemot vērā 2015. gada 13. maija Eiropas programmu migrācijas jomā10 un Komisijas 

paziņojumu par jauna satvara partnerībai ar trešām valstīm izveidi saskaņā ar 

2016. gada 7. jūnija Eiropas programmu migrācijas jomā (COM/2016/0385)11, 

                                                 
1 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e 
2 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
3 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/LV/foraff/131181.pdf 
4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/lv/pdf 
5 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/lv/pdf 
6 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf 
7 http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf 
8 http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf 
9 OV L 76, 22.3.2011., 56. lpp. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:LV:PDF 
10 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/LV/foraff/131181.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/lv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
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– ņemot vērā ES pamatnostādnes par bērna tiesību veicināšanu un aizsardzību, kuras 

pieņēma 2007. gadā un pārskatīja 2017. gadā1, 

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgo paziņojumu par jauno Eiropas Konsensu par 

attīstību “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”2, ko Padome, Parlaments un 

Komisija pieņēma 2017. gada 7. jūnijā 

– ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, 

kuras pieņēma 2014. gadā3, 

– ņemot vērā vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē aizsardzību, kas piešķirta ar Vispārējās 

cilvēktiesību deklarācijas 19. pantu, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām 19. pantu, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantu un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 10. pantu, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un 

aizsardzību, kuras pieņēma 2013. gadā4, 

– ņemot vērā reliģijas vai ticības brīvības starptautisko aizsardzību, kas piešķirta ar 

Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām 18. pantu, 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai 

ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu, Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijas 9. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. pantu, 

– ņemot vērā Padomes secinājumus par neiecietību, diskrimināciju un vardarbību ticības 

vai pārliecības dēļ, ko tā pieņēma 2011. gada 21. februārī5, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes jautājumā par nāvessodu, kuras pieņēma 2013. gadā6, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes ES politikai attiecībām ar trešām valstīm saistībā ar 

spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodu, kuras 

pieņēma 2001. gadā un pārskatīja 2012. gadā7, 

– ņemot vērā ANO Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar 

sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kurš papildina ANO 

Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību8 un Eiropas Padomes Konvenciju 

par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, 

– ņemot vērā 2013. gadā pieņemtās ES pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, 

                                                 
1 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf 
2 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf 
3 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_off

line_en.pdf 
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf 
5 http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf 
6 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf 
7 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf 
8 https://www.osce.org/odihr/19223?download=true 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf
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transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību ievērošanai1, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par dialogu cilvēktiesību jomā ar trešām valstīm, kuras 

pieņēma 2001. gadā un pārskatīja 2009. gadā2, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautisko humanitāro tiesību (SHT) ievērošanas 

veicināšanu, kuras pieņēma 2005. gadā un pārskatīja 2009. gadā3, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes saistībā ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm un 

jebkādas pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu, kuras pieņēma 2008. gadā4, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem, kuras pieņēma 

2003. gadā un pārskatīja 2008. gadā5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 

2017/821, ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības 

importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, 

tantalu un volframu, to rūdas un zeltu6, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuras pieņēma 2005. gadā 

un pārskatīja 2008. gadā7, 

– ņemot vērā ES Gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā8, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. septembra rezolūciju par ieroču eksportu— kopējās nostājas 

2008/944/KĀDP īstenošana9, 

– ņemot vērā 2016. gada 14. decembra rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām 

un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā10, kā arī 

iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu, 

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par cilvēktiesībām un migrāciju trešās 

valstīs11, 

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par uzņēmumu atbildību par nopietniem 

cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs12, 

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES 

                                                 
1 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf 
2 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf 
3 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf 
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf 
5 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf 
6 OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp. 
7 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf 
8 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/lv/pdf 
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0344. 
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0502. 
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0404. 
12 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0405. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
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ārējās attiecībās1, 

– ņemot vērā 2016. gada 21. janvāra rezolūciju par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību 

padomes 2016. gada sesijās2, 

– ņemot vērā 2016. gada 25. februāra  rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā3, kurā 

aicināja PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu noteikt ES ieroču eksporta embargo attiecībā uz 

Saūda Arābiju  

– ņemot vērā steidzamās rezolūcijas par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 

pārkāpumiem, 

– ņemot vērā Saharova balvu par domas brīvību, kuru 2016. gadā piešķīra Nadia Murad 

un Lamiya Aji Bashar, 

– ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par diskrimināciju kastas dēļ4 un īpašās 

referentes minoritāšu jautājumos 2016. gada 28. janvāra ziņojumu par minoritātēm un 

diskrimināciju kastas un citu mantota statusa sistēmu dēļ5, kā arī ANO norāžu 

instrumentu par diskrimināciju izcelsmes dēļ, 

– ņemot vērā 2011. gada 17. novembra rezolūciju par ES atbalstu Starptautiskajai 

Krimināltiesai — problēmu risināšana un grūtību pārvarēšana6, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 

komitejas atzinumu (A8-0365/2017), 

A. tā kā LES 21. pantā noteikts, ka ES kopīgās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) 

virzītājspēks ir principi, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi un kurus tā tiecas veicināt visā 

pasaulē, proti: demokrātija, tiesiskums, universālu un nedalāmu cilvēktiesību un 

pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes 

princips, kā arī ANO Statūtu ievērošana, ES Pamattiesību hartas un starptautisko tiesību 

aktu ievērošana; tā kā Eiropas Savienība pievienosies Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijai; 

B. tā kā mūsdienās visā pasaulē pieļautie cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi, tostarp 

noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi un genocīds, nosaka nepieciešamību apņēmīgi 

rīkoties visas starptautiskās sabiedrības vārdā; 

C. tā kā cilvēktiesību universālā rakstura veicināšana, nedalāmība un aizsardzība ir KĀDP 

stūrakmeņi; tā kā Eiropas Parlamentam, veicot KĀDP uzraudzības funkciju, ir tiesības 

tikt informētam un iesaistīties apspriedēs par KĀDP būtiskākajiem aspektiem un 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0300. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0020. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066. 
4 OV C 181, 19.5.2016., 69. lpp. 
5 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc 
6 OV C 153 E, 31.5.2013., 115. lpp. 
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pamatvirzienu izvēli (LES 36. pants); 

D. tā kā Globālajā Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā, kuru 

Padome pieņēma 2016. gada jūnijā, apstiprināts, ka cilvēktiesības sistemātiski jāintegrē 

visos politikas virzienos un iestāžu darbā, tostarp starptautiskās tirdzniecības un 

tirdzniecības politikā; 

E. tā kā ES iekšpolitikas un ārpolitikas virzienu, kā arī ES ārpolitikas jomu labāka 

saskaņotība ir sekmīgas un efektīvas ES cilvēktiesību politikas būtisks priekšnoteikums; 

tā kā labāka saskaņotība ES dotu iespējas straujāk reaģēt uz cilvēktiesību pārkāpumiem 

to agrīnajos posmos un atsevišķos gadījumos konstatēt un novērst to veikšanu, tostarp 

starptautiskās tirdzniecības un tirdzniecības politikas jomā; 

F. tā kā ES apņemšanās īstenot efektīvu daudzpusēju politiku ar ANO centrā ir 

neatņemama Savienības ārpolitikas daļa un sakņojas pārliecībā, ka uz universāliem 

noteikumiem un vērtībām balstīta daudzpusēja sistēma ir vispiemērotākā globālu krīžu, 

problēmu un draudu risināšanai, 

G. tā kā LESD 207. pantā ir noteikts, ka Savienības tirdzniecības politikas pamatā ir 

Savienības ārējās darbības principi un mērķi; tā kā tirdzniecība un cilvēktiesības var 

tieši ietekmēt viena otru trešās valstīs un tā kā saskaņā ar korporatīvās atbildības 

sistēmu, kuru pašlaik apspriež ANO, globālajām vērtību ķēdēm, darījumu aprindām ir 

svarīga loma, piedāvājot pozitīvus stimulus cilvēktiesību, demokrātijas un korporatīvās 

atbildības veicināšanai; tā kā labai pārvaldībai un valsts sektora iestāžu darbībai 

vispārējās interesēs ir būtiska nozīme uzņēmējdarbības prakses uzlabošanā; tā kā ES  ir 

līdzdalīga centienos izstrādāt saistošu līgumu par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām; 

H. tā kā īpaša vērība jāpievērš neaizsargātāko grupu, piemēram, etnisko, reliģisko un 

lingvistisko minoritāšu, personu ar invaliditāti, LGBTI kopienas, sieviešu, bērnu, 

patvēruma meklētāju un migrantu cilvēktiesību aizsardzībai; 

I. tā kā bērni un sievietes saskaras ar draudiem, diskrimināciju un vardarbību, jo īpaši 

karadarbības zonās un valstīs, kurās valda autoritārs režīms; tā kā dzimumu līdztiesība ir 

Eiropas vērtību pamatā un tā ir nostiprināta ES tiesiskajā un politiskajā satvarā; tā kā 

pēdējos gados ir palielinājusies vardarbība un diskriminācija, kura vērsta pret sievietēm 

un meitenēm; 

J. tā kā dalībvalstīm ir galīgā atbildība par visu cilvēktiesību aizsargāšanu, piemērojot un 

īstenojot starptautiskos cilvēktiesību līgumus un konvencijas, uzraugot cilvēktiesību 

pārkāpumus un nodrošinot efektīvu aizsardzību cietušajiem; 

K. tā kā arvien vairāk cilvēktiesību pārkāpumu, piemēram, kara noziegumus un 

noziegumus pret cilvēci, tostarp genocīdu, veic valsts un nevalstiskas struktūras; 

L. tā kā domas, apziņas un reliģijas, tostarp brīvība ticēt vai neticēt, brīvība praktizēt vai 

nepraktizēt reliģiju pēc savas izvēles, pieņemt ticību, atmest vai mainīt reliģisko 

pārliecību ir jāgarantē visā pasaulē un bez jebkādiem nosacījumiem ir jānosargā, jo īpaši 

izmantojot starpreliģiju un starpkultūru dialogu; tā kā likumi, kas aizliedz zaimošanu, ir 

plaši izplatīti un ir valstis, kas nosaka sodus, sākot no cietumsodiem līdz pat miesas 

sodiem vai nāvessodam; 
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M. tā kā uzskatu un vārda brīvība, pulcēšanās un biedrošanās brīvība un regulāru, 

pārredzamu un patiesu vēlēšanu procesi, ir būtiski demokrātijas elementi; tā kā 

neaizsargātās, konfliktu apdraudētās un apspiestās sabiedrībās vēlēšanas var reizēm 

izraisīt plaši izplatītu vardarbību; 

N. tā kā sadarbība ar trešām valstīm visos divpusējos un daudzpusējos forumos, piemēram, 

cilvēktiesību dialogos, ir viens no efektīvākajiem mehānismiem, lai risinātu jautājumus 

cilvēktiesību jomā; 

O. tā kā ir jānodrošina atbilstoši resursi, lai uzlabotu cilvēktiesību un demokrātijas 

veicināšanu trešās valstīs, un šie resursi jāizmanto pēc iespējas efektīvāk; 

P. tā kā piekļuve ūdenim un sanitārijai ir viena no pamata cilvēktiesībām un šīs piekļuves 

ierobežošana ir viens no ģeopolitiskās spriedzes iemesliem atsevišķos reģionos; 

Q. tā kā kultūras mantojuma objekti arvien vairāk tiek pakļauti laupīšanas un vandālisma 

gadījumiem, jo īpaši Tuvajos Austrumos; 

R. tā kā izglītībai ir būtiska nozīme cilvēktiesību pārkāpumu un konfliktu novēršanā un tā 

palīdz veicināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos demokrātisku 

sistēmu ietvaros; tā kā valstīm būtu jāatbalsta izglītības iestādes, kuras veicina 

cilvēktiesības, cieņu un daudzveidību; tā kā saziņas kanāli, kuru skaits ir palielinājies, ir 

svarīgi instrumenti, kas ļauj ātri ziņot par cilvēktiesību pārkāpumiem un sasniegt lielu 

skaitu cilvēktiesību pārkāpumu upuru vai potenciālos upurus trešās valstīs, sniedzot 

viņiem informāciju un palīdzību; tā kā pa dzimumiem sadalītu visaptverošu statistikas 

datu apkopošana ir svarīga, lai aizsargātu cilvēktiesības, jo īpaši neaizsargātāko 

iedzīvotāju grupu, atstumto grupu un to grupu, kurām draud atstumtība cilvēktiesības; tā 

kā atbilstīgu rādītāju izmantošana arī ir efektīvs paņēmiens starptautiskajos līgumos 

noteikto valsts pienākumu īstenošanas progresa novērtēšanai; 

Vispārīgi apsvērumi 

1. pauž dziļas bažas par to, ka vērojama pretreakcija pret demokrātiju, cilvēktiesībām un 

tiesiskumu, kas visā pasaulē joprojām ir apdraudēti; atgādina, ka ES ir apņēmusies 

veicināt cilvēktiesību un pamatbrīvību universālumu un nedalāmību, kā arī 

demokrātisko principu sekmēšanu, kas ir jāpastiprina visā pasaulē; 

2. atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka ES un tās dalībvalstīm aktīvi jāīsteno princips, kurš 

paredz cilvēktiesības un demokrātiju, kā abpusēji pastiprinošus ES pamatprincipus, 

integrēt visos ES politikas virzienos, tostarp tajos, kuriem ir ārējā dimensija, piemēram, 

attīstības, migrācijas, drošības, terorisma apkarošanas, paplašināšanās un tirdzniecības 

politikas virzienos; šai sakarā atkārtoti norāda, ka izšķiroši svarīgi ir nodrošināt ES 

iekšpolitikas un ārpolitikas labāku saskaņotību un panākt dalībvalstu ārpolitikas ciešāku 

koordināciju; uzsver, ka arvien sarežģītākie konflikti visā pasaulē rada nepieciešamību 

izmantot integrētu, vienotu un stingru starptautisko pieeju un sadarbību; atgādina, ka ES 

kā uzticamas un likumīgas starptautiskās dalībnieces starptautiskās ietekmes 

palielināšanas mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no tās spējas īstenot 

cilvēktiesības un demokrātiju gan ES iekšienē, gan ārpus tās, atbilstoši saistībām, kas 

noteiktas ES dibināšanas līgumos; 
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3. uzsver, ka būtiska nozīme ir labākai sadarbībai starp Komisiju, Padomi, Eiropas Ārējās 

darbības dienestu (EĀDD), Parlamentu un ES delegācijām, lai veicinātu un nodrošinātu 

saskaņotu un vienotu vēstījumu jautājumā par cilvēktiesību un demokrātijas principu 

aizsardzību; turklāt uzsver to, cik svarīgi ir stingra apņemšanās, lai šīs vērtības sekmētu 

daudzpusējā forumā, tostarp ar savlaicīgu koordinēšanu ES līmenī un aktīvu pieeju 

sarunu laikā; šajā sakarībā mudina ES ierosināt un atbalstīt rezolūcijas un pastiprināt 

starpreģionālo iniciatīvu īstenošanu visos ANO cilvēktiesību mehānismos; 

4. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā tiesiskums un demokrātijas principi, kā arī cilvēktiesību 

pārkāpumi tika regulāri apspriesti Parlamenta plenārsēdēs, tie tika izskatīti daudzās 

Parlamenta rezolūcijās un komiteju, kā arī parlamentu sadarbības delegāciju sanāksmēs; 

5. uzsver darbu, ko veic Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI), kas 

uztur ciešas darba attiecības ar EĀDD, citām ES iestādēm, pilsonisko sabiedrību, 

daudzpusējām cilvēktiesību aizsardzības iestādēm un ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 

cilvēktiesību jautājumos; 

6. atgādina, ka 2016. gadā DROI izstrādāja trīs ziņojumus, proti, par cilvēktiesībām un 

migrāciju trešās valstīs, par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību 

pārkāpumiem trešās valstīs un par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās; 

aicina Komisiju veikt konkrētus pasākumus atbilstīgi šiem patstāvīgiem ziņojumiem; 

7. norāda, ka 2016. gadā vairākas DROI delegācijas devās uz dažādām valstīm, lai 

apkopotu un apmainītos ar informāciju ar vietējiem valsts un nevalstiskā sektora 

dalībniekiem cilvēktiesību jomā, iepazīstinot ar Parlamenta nostāju, un rosinātu 

cilvēktiesību aizsardzības un ievērošanas uzlabošanu; 

Cilvēktiesību problēmu risināšana 

8. pauž visdziļākās bažas par to, ka arvien pieaug pret reliģiskajām minoritātēm vērsto 

uzbrukumu skaits, kurus bieži vien veic nevalstiskas struktūras, piemēram, organizācija 

„Islāma valsts”/Da'esh; pauž nožēlu par to, ka daudzās valstīs pastāv un tiek piemēroti 

tiesību akti pret konvertēšanos un pret zaimošanu, kuri strikti ierobežo reliģijas vai 

ticības brīvību un vārda brīvību reliģiskajām minoritātēm un ateistiem, un pat pilnībā 

liedz tiem šīs brīvības; prasa īstenot pasākumus, lai aizsargātu reliģiskās minoritātes, 

neticīgos un ateistus, kuri ir cietuši no tiesību aktu par zaimošanu piemērošanas, un 

aicina ES un tās dalībvalstis iesaistīties politiskās diskusijās, lai panāktu šādu tiesību 

aktu atcelšanu; aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt centienus, lai, sadarbojoties ar 

trešām valstīm, veicinātu tiesību uz domas, apziņas, reliģijas un ticības brīvību 

ievērošanu un sekmētu dialogu starp kultūrām un reliģijām; prasa konkrēti rīkoties, lai 

efektīvi īstenotu ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un 

aizsardzību, tostarp nodrošinot sistemātisku un konsekventu ES personāla apmācību 

galvenajā mītnē un delegācijās; pilnībā atbalsta tādu ES praksi, kurā tā uzņemas vadību 

tematisko rezolūciju par reliģijas un ticības brīvību izstrādē ANO Cilvēktiesību padomē 

(UNHRC) un ANO Ģenerālajā asamblejā (UNGA); pilnībā atbalsta darbu, ko veic ES 

īpašais sūtnis reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES Ján Figel; 

9. atgādina, ka vārda brīvība tiešsaistē un bezsaistē ir būtisks jebkuras demokrātiskas 

sabiedrības elements, jo tā veicina plurālisma kultūru, kas ļauj pilsoniskajai sabiedrībai 

un iedzīvotājiem prasīt atbildību no savas valsts valdības un lēmumu pieņēmējiem un tā 
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atbalsta tiesiskuma ievērošanu; uzsver, ka vārda brīvības tiešsaistē vai bezsaistē 

ierobežošana, piemēram, satura dzēšana, ir piemērojama vienīgi izņēmuma apstākļos, 

saskaņā ar tiesību aktiem, un pamatojoties uz likumīga mērķa īstenošanu; tāpēc uzsver, 

ka ES būtu jāpastiprina centieni, lai, izmantojot ārpolitiku un tās instrumentus, veicinātu 

vārda brīvību; atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis uzlabot uzraudzību attiecībā uz 

jebkādiem vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumiem trešās valstīs, 

lai nekavējoties sistemātiski nosodītu šādus ierobežojumus un izmantotu visus 

pieejamos diplomātiskos līdzekļus un instrumentus šādu ierobežojumu atcelšanai; 

uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai ES pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un 

bezsaistē tiktu efektīvi īstenotas, un regulāri uzraudzīt to ietekmi; izsaka nosodījumu par 

to, ka 2016. gadā nogalināti un ieslodzīti daudzi žurnālisti un blogeri, un prasa, lai ES 

nodrošinātu viņiem efektīvu aizsardzību; atzinīgi vērtē jauno Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumentu (EIDHR), kuru ieviesa 2016. gadā, un tā īpašo uzsvaru uz ES 

delegāciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju trešās valstīs apmācību par pamatnostādņu 

piemērošanu; uzsver to, cik svarīgi ir atklāt un nosodīt naida runas un kūdīšanu uz 

vardarbību gan internetā, gan citur, jo tās apdraud tiesiskumu un cilvēktiesībās 

nostiprinātās vērtības; 

10. pauž dziļas bažas par to, ka pilsoniskā sabiedrība, tostarp ticības jomas organizācijas, 

visā pasaulē arvien vairāk tiek apdraudētas, cita starpā, izmantojot aizvien represīvākus 

tiesību aktus, kurus pieņem visā pasaulē, dažos gadījumos aizbildinoties ar terorisma 

apkarošanu; uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju mazināšanās ir globāla 

parādība; atgādina, ka neatkarīgai pilsoniskai sabiedrībai ir būtiska nozīme cilvēktiesību 

aizsardzībā un veicināšanā, kā arī demokrātiskas sabiedrības darbībā, proti, sekmējot 

pārredzamību, pārskatatbildību un varas nodalīšanu; prasa ES un tās dalībvalstīm 

pastāvīgi uzraudzīt un vērst uzmanību uz pulcēšanās un biedrošanās brīvības 

pārkāpumu gadījumiem, tostarp dažāda veida aizliegumiem un ierobežojumiem, kas 

ietekmē pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) un to darbību, piemēram, tiesību 

akti, kuru mērķis ir samazināt pilsoniskās sabiedrības darbības iespējas vai sekmēt 

autoritāru valdību sponsorētas NVO (valdības organizētas nevalstiskās organizācijas 

(GONGO)); turklāt prasa ES, tās dalībvalstīm un ES delegācijām izmantot visus 

pieejamos līdzekļus, piemēram, cilvēktiesību dialogus, politiskos dialogus un publisko 

diplomātiju, lai sistemātiski vērstu uzmanību uz konkrētiem gadījumiem, kas saistīti ar 

cilvēktiesību aizstāvju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un jo īpaši personu, kuras ir 

aizturētas vai atrodas apcietinājumā patvaļīgu iemeslu dēļ un/vai to politiskās 

pārliecības vai sabiedriskās iesaistes dēļ, apdraudējumu, kā arī viennozīmīgi nosodīt 

represijas un uzbrukumus cilvēktiesību aizstāvjiem, un viņu noslepkavošanu, tostarp to 

personu gadījumā, kas darbojas vides aizsardzības jomā; prasa izveidot sistēmu 

pilsoniskās sabiedrības darbības iespējas efektīvai uzraudzībai, nosakot konkrētus 

kritērijus un rādītājus, lai nodrošinātu pilsoniskai sabiedrībai veicinošu un labvēlīgu 

tiesisko vidi; 

11. mudina ES delegācijas un dalībvalstu diplomātisko personālu turpināt aktīvi atbalstīt 

cilvēktiesību aizstāvjus, sistemātiski sekojot tiesu procesiem, apmeklējot apcietinātos 

aktīvistus un, ja tas nepieciešams, izplatot paziņojumus par konkrētiem gadījumiem; 

uzsver tā dēvētās klusās diplomātijas instrumentu nozīmi šai sakarā; atzinīgi vērtē to, ka 

ES 2016. gadā pievērsās konkrētiem ar cilvēktiesību aizstāvjiem saistītiem gadījumiem 

ES līmeņa dialogos un apspriedēs ar vairāk nekā 50 valstīm; uzsver, ka EIDHR ārkārtas 

fonds 2016. gadā ES līmenī atbalstīja vairāk nekā 250 cilvēktiesību aizstāvjus, kas ir par 
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30 % vairāk nekā 2015. gadā; atzinīgi vērtē ES Cilvēktiesību aizstāvju mehānisma 

ProtectDefenders.eu ieviešanu un veiksmīgo darbību, kuru īsteno pilsoniskā sabiedrība 

un kas sniedzis nozīmīgu atbalstu daudziem cilvēktiesību aizstāvjiem; mudina Komisiju 

nodrošināt  šīs programmas turpināšanu pēc 2018. gada oktobra un palielināt tās spēju, 

lai sniegtu lielāku atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem visā pasaulē; 

12. pauž dziļu nožēlu par to, ka daudzās valstīs visā pasaulē joprojām tiek pieļauta 

spīdzināšana, necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās un nāvessods, un prasa ES 

pastiprināt centienus, lai tos izskaustu; šajā sakarā atzinīgi vērtē ES tiesību akta par tādu 

preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai 

nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, pārskatīšanu; mudina 

EĀDD un AP/PV aktīvāk iesaistīties cīņā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, 

necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, tostarp nāvessodu, pastiprinot 

diplomātiskos centienus un sistemātiskāk veidojot sabiedrības nostāju; šajā sakarā 

uzsver bažas raisošos ieslodzījuma apstākļus dažos cietumos, tostarp neārstēšanu 

veselības problēmu gadījumā, un iesaka EĀDD, ES delegācijām un dalībvalstīm pilnībā 

izmantot visus spēkā esošos instrumentus, piemēram, ES pamatnostādnes par 

spīdzināšanu; atzinīgi vērtē to, ka ANO Ģenerālā Asambleja 2016. gada decembrī ar 

117 valstu atbalstu pieņēma ANO rezolūciju par moratoriju nāvessoda piemērošanai; 

atzīmē, ka 2016. gadā samazinājās izpildīto nāves sodu skaits pasaulē salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu un pauž nopietnas bažas, ka tomēr kopējais izpildīto nāves sodu skaits 

ir joprojām lielāks nekā iepriekšējā desmitgadē vidējais reģistrētais skaits; uzsver, ka 

tie, kam tas tiek piemērots visbiežāk ir disidenti un neaizsargātāko sabiedrības grupu 

pārstāvji; aicina valstis, kuras vēl joprojām saglabā šo praksi, pieņemt moratoriju un 

atcelt nāvessodu; 

13. atzīst lielo potenciālo nozīmi, kāda informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir 

cilvēktiesību veicināšanā, aizstāvībā un tiesiskā aizsardzībā visā pasaulē, un aicina ES 

un dalībvalstis izmantot to informācijas kanālus, lai savos īpašajos satvaros un 

kompetences jomās sistemātiski atgādinātu par Parlamenta nostāju dažādos 

cilvēktiesību jautājumos, vienlaikus veicinot ES kopējo centienu efektivitāti un 

atpazīstamību; pauž bažas par atsevišķu kibernovērošanas divējāda lietojuma 

tehnoloģiju arvien plašāku izmantošanu, kuras izmanto pret politiķiem, aktīvistiem un 

žurnālistiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē ES iestāžu patreizējo darbu, lai atjauninātu 

Padomes 2009. gada 5. maija Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas 

režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 

kontrolei1; stingri nosoda to, ka aizvien vairāk cilvēktiesību aizstāvju piedzīvo digitālā 

vidē izteiktus draudus, tostarp tiek kompromitēti dati, konfiscējot aprīkojumu, veicot 

attālinātu uzraudzību un nopludinot datus; pauž bažas par to, ka tiešsaistes platformas, 

attīrot saturu no teroristu materiāliem un propagandas, dzēš likumīgus videomateriālus, 

kas saistīti ar iespējamiem kara noziegumiem Sīrijā; 

14. pauž bažas par tiesiskuma pastiprinātu privatizāciju tiešsaistē, kur privātuzņēmumi 

pieņem lēmumus par pamattiesību, piemēram, vārda brīvības, ierobežošanu, 

pamatojoties uz saviem nosacījumiem par pakalpojumiem, kas ir pretrunā ar 

demokrātiski pieņemtiem tiesību aktiem; 

15. aicina Komisiju pieņemt paziņojuma un rīcības direktīvu, kura palielina izņemšanas 

                                                 
1 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp. 
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procedūru pārredzamību un samērīgumu, tajā pat laikā nodrošinot efektīvus tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus tiem lietotājiem, kuru veidotais saturs ir nelikumīgi izņemts; 

16. nosoda seksuālās vardarbības, tostarp masveida izvarošanas, seksuālās verdzības, 

piespiedu prostitūcijas, dažāda veida dzimumnosacītas vajāšanas, cilvēku tirdzniecības, 

sekstūrisma un visu pārējo seksuālās vardarbības veidu, izmantošanu pret sievietēm un 

meitenēm kā kara ieroci; vērš uzmanību uz to, ka dzimumnosacīti noziegumi un 

seksuālās vardarbības noziegumi Romas statūtos ir klasificēti kā kara noziegumi, 

noziegumi pret cilvēci vai noziegumi, kas tiek veikti saistībā ar genocīdu vai 

spīdzināšanu; uzsver to, cik svarīgi ir aizsargāt sieviešu tiesības, tostarp to seksuālās un 

reproduktīvās tiesības, izmantojot tiesību aktus, izglītību, kā arī atbalstot pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ES Dzimumu līdztiesības 

rīcības plāns 2016.–2020. gadam, kurā iekļauts visaptverošs pasākumu saraksts, ar ko 

paredzēts uzlabot situāciju un panākt sievietēm vienlīdzīgas tiesības un iespējas; uzsver, 

ka ir svarīgi nodrošināt tā efektīvu īstenošanu; atzinīgi vērtē arī to, ka ir pieņemta 

Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam, ar ko tiek veicināta 

dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības visā pasaulē; uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai visas 

dalībvalstis ratificētu un efektīvi īstenotu Stambulas konvenciju; norāda, ka izglītība ir 

labākais instruments, lai apkarotu diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm un 

bērniem,  prasa Komisijai, EĀDD un AP/PV efektīvāk pildīt savus pienākumus un 

saistības sieviešu tiesību jomā saskaņā ar CEDAW un mudina trešās valstis darīt to pašu; 

uzskata, ka ES būtu jāturpina integrēt sieviešu atbalsta jautājumu kopējās drošības un 

aizsardzības politikas (KDAP) darbībās, konfliktu novēršanā un pēckonfliktu 

atjaunošanā; atgādina par ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 par sievietēm, 

mieru un drošību nozīmību; uzsver sieviešu sistemātiskas, līdztiesīgas, pilnvērtīgas un 

aktīvas līdzdalības nozīmi konfliktu novēršanā un atrisināšanā, cilvēktiesību un 

demokrātisku reformu veicināšanā, kā arī miera uzturēšanas operācijās, humānās 

palīdzības sniegšanā, pēckonfliktu atjaunošanā un pārejā uz demokrātiju, kas ļauj rast 

ilgstošus un stabilus politiskos risinājumus; atgādina, ka 2016. gada Saharova balva tika 

piešķirta Nadia Murad un Lamiya Aji Bashar — sievietēm, kuras izdzīvoja pēc „Islāma 

valsts”/Da'esh veiktas seksuālas paverdzināšanas; 

17. atgādina, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no ES un tās dalībvalstu 

pamatprincipiem un ka dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana ir viens no Savienības 

galvenajiem mērķiem, kā tas noteikts līgumos; tāpēc aicina Komisiju integrēt dzimumu 

līdztiesības aspektu visos ES tiesību aktos, pamatnostādnēs, rīcībās un finansējumā, kā 

vienu no ES pamatprincipiem, īpašu uzmanību pievēršot ES ārējo attiecību politikai; 

uzsver nepieciešamību stiprināt ES delegāciju lomu, kā arī EĀDD galvenā padomdevēja 

dzimumu jautājumos lomu, nodrošinot īpašu viņas kompetences jomai paredzētu 

budžetu; 

18. aicina EĀDD nodrošināt, lai ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijas secinājumi tiek 

iekļauti tā politikas virzienos un sniegtu jaunu stimulu sieviešu ekonomisko iespēju 

palielināšanai un dzimumu nevienlīdzības problēmas mainīgajā darba tirgū risināšanai; 

19. atzīmē, ka sieviešu tiesību palielināšana sniedz pozitīvu ieguldījumu, lai panāktu 

iekļaujošu, taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību un ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka visos 

IAM tiek skaidri pievērsta uzmanība dzimumu līdzsvaram un pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanai sievietēm un ka ir aktīvāk jācenšas pilnībā nodrošināt sieviešu tiesību 
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ievērošanu un to, lai efektīvi tiktu īstenoti politikas virzieni, kas veicina sieviešu 

ekonomisko un sociālo iespēju nodrošināšanu un sieviešu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanas procesos; uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pirmiedzīvotāju 

sieviešu iespēju nodrošināšanai; 

20. uzsver, ka sievietes ir jāmudina pašām organizēties arodbiedrību ietvaros un ka viņas 

nedrīkst diskriminēt uzņēmumu finansējuma piešķiršanā; 

21. prasa ES atbalstīt visas sieviešu apvienības, kuras ik dienas strādā, lai atbalstītu 

sievietes humanitāro krīžu un konfliktu apstākļos; 

22. atkārtoti apstiprina, ka steidzami ir  globāli jāratificē un efektīvi jāīsteno ANO 

Konvencija par bērna tiesībām (UNCRC) un tās fakultatīvie protokoli, lai nodrošinātu 

bērniem tiesisko aizsardzību; uzsver, ka bērni bieži ir pakļauti īpašai vardarbībai, 

piemēram, bērnu laulībām un dzimumorgānu kropļošanai, un tāpēc tiem nepieciešama 

labāka aizsardzība; uzsver, ka dažās valstīs joprojām kritiska problēma ir bērnu darbs, 

bērnu iesaistīšana bruņotos konfliktos, kā arī agrīnas un piespiedu laulības; prasa ES 

sistemātiski apspriesties ar atbildīgajām vietējām un starptautiskajām bērnu tiesību 

organizācijām un savos politiskajos un cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm 

pievērsties pušu pienākumam īstenot konvenciju; atzinīgi vērtē Eiropas Padomes 

Stratēģiju bērna tiesību aizsardzībai 2016.–2021. gadam; prasa, lai ES ar savu ārējo 

delegāciju palīdzību turpinātu veicināt ES un UNICEF Bērna tiesību instrumentu 

kopumu bērna tiesību iekļaušanai attīstības sadarbībā un atbilstoši apmācītu ES 

delegāciju personālu šajā jomā; atkārtoti pauž savu prasību Komisijai ierosināt 

visaptverošu stratēģiju bērnu tiesību jomā un rīcības plānu nākamajiem pieciem gadiem, 

lai ES ārpolitikas virzienos piešķirtu prioritāti bērnu tiesībām; atzinīgi vērtē to, ka 2016. 

gadā no attīstības sadarbības instrumenta tika piešķirti resursi ANO aģentūru atbalstam, 

īstenojot pasākumus bērnu tiesību aizsardzībai, un šie pasākumi ir jāizstrādā tā, lai 

nodrošinātu maksimālu atbalstu grūtībās nonākušiem bērniem, jo īpaši veselības 

aprūpes sistēmu un izglītības, ūdens, kā arī sanitārijas pieejamības jomā; aicina rast 

steidzamu risinājumu attiecībā uz bērniem bezpavalstniekiem, jo īpaši tiem, kuri 

dzimuši valstī, kura nav vecāku izcelsmes valsts, kā arī bērniem migrantiem; 

23. asi nosoda visu veidu diskrimināciju, tostarp diskrimināciju rases, ādas krāsas, reliģijas, 

dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimtiskās identitātes, valodas, kultūras, sociālās 

izcelsmes, kastas, piedzimšanas, vecuma, invaliditātes vai cita statusa dēļ; uzsver — ES 

būtu jāpastiprina centieni cilvēktiesību un politiskajos dialogos, ES delegāciju un 

publiskās diplomātijas darbībā, lai izskaustu visu veidu diskrimināciju, rasismu, 

ksenofobiju un citus neiecietības veidus; turklāt uzsver, ka ES būtu jāturpina veicināt 

visu ANO konvenciju, kuras atbalsta šo mērķi, ratifikāciju un pilnīgu īstenošanu; 

24. atkārtoti uzsver, ka cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu 

vervēšana, pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, izmantojot draudus vai 

spēku, vai citā veidā piespiežot, aizvedot ar viltu, krāpjot, maldinot, ļaunprātīgi 

izmantojot varu vai personas neaizsargātību, vai dodot vai saņemot maksu vai citādus 

labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu, kura kontrolē citu personu; aicina ES un 

tās dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai novērstu pieprasījumu, kas sekmē personu, jo 

īpaši sieviešu un bērnu, visu veidu ekspluatāciju un kurš noved pie cilvēku 

tirdzniecības, un šiem pasākumiem jābūt pamatotiem cilvēktiesībās, galveno uzmanību 
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pievēršot upuriem; atgādina, ka visām dalībvalstīm ir jāīsteno ES Stratēģija cilvēku 

tirdzniecības izskaušanai un attiecīgā Direktīva 2011/36/ES1; pauž dziļas bažas par 

migrantu un bēgļu ārkārtējo neaizsargātību pret ekspluatāciju, kontrabandu un cilvēku 

tirdzniecību; uzsver, ka ir skaidri jānosaka atšķirība starp cilvēku tirdzniecības un 

migrantu kontrabandas koncepcijām; 

25. nosoda nepārtrauktos cilvēktiesību pārkāpumus pret cilvēkiem, kas cieš no kastu 

hierarhijas un tiek diskriminēti kastas dēļ, tostarp nevienlīdzīgu izturēšanos un 

piekļuves liegšanu tiesu sistēmai un nodarbinātībai, pastāvīgu segregāciju un kastu dēļ 

radītus šķēršļus pamatcilvēktiesībām un attīstībai; atgādina par savu aicinājumu 

izstrādāt ES politiku kastu diskriminācijas jomā un aicinājumu ES izmantot visas 

iespējas, lai paustu visdziļākās bažas par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem; mudina ES 

un tās dalībvalstis delegāciju līmenī pastiprināt centienus un atbalstu ar šo problēmu 

saistītām ANO iniciatīvām, īstenojot un uzraugot IAM 2030. gadam sasniegšanu, 

uzraugot ANO jaunā vadlīniju instrumenta diskriminācijas izcelsmes dēļ apkarošanai 

īstenošanu, un atbalstot valstis, kuras īsteno ANO cilvēktiesību mehānisma ieteikumus 

attiecībā uz kastu diskrimināciju; 

26. pauž dziļas bažas par to, ka diskriminācija it sevišķi apdraud minoritātes un ka tās ir 

īpaši neaizsargātas pret politiskām, ekonomiskām, vides un ar darbu saistītām 

pārmaiņām un traucējumiem; norāda, ka daudzām minoritātēm ir lielā mērā ierobežota 

vai liegta piekļuve politiskai pārstāvībai un ka tās smagi skar nabadzība; uzsver, ka ES 

būtu jāpastiprina centieni, lai izskaustu pret minoritātēm vērstus cilvēktiesību 

pārkāpumus; uzsver, ka minoritāšu kopienām ir īpašas vajadzības un ka jāgarantē tām 

pilnīga piekļuve un vienlīdzīga attieksme visās jomās, kas saistītas ar ekonomisko, 

sociālo, politisko un kultūras dzīvi; 

27. atzinīgi vērtē ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 

ratifikāciju un atkārtoti uzsver, cik svarīga ir tās ratificēšana un efektīva īstenošana gan 

dalībvalstīs, gan ES iestādēs; uzsver, ka invaliditāte neatņem cilvēka cieņu un valstij ir 

pienākums aizsargāt šos cilvēkus; īpaši uzsver nepieciešamību vispārējās pieejamības 

principu un visas personu ar invaliditāti tiesības pārliecinoši integrēt attiecīgajās ES 

politikas jomās, tostarp attīstības sadarbības jomā, un uzsver šā jautājuma preskriptīvo 

un horizontālo būtību; aicina ES cīņu pret diskrimināciju invaliditātes dēļ iekļaut tās 

ārējās darbības un attīstības palīdzības politikas virzienos; šajā sakarā atzinīgi vērtē 

cilvēku ar invaliditāti tiesību iekļaušanu jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību; 

28. atkārtoti pauž atbalstu cilvēktiesību klauzulu sistemātiskai iekļaušanai starptautiskajos 

nolīgumos starp ES un trešām valstīm, tostarp tirdzniecības un investīciju nolīgumos; 

atgādina, ka visas cilvēktiesības ir jāuzskata par vienlīdz svarīgām, nedalāmām, 

savstarpēji atkarīgām un saistītām; aicina Komisiju efektīvi un sistemātiski uzraudzīt 

šādu klauzulu īstenošanu un regulāri sniegt Parlamentam ziņojumus par cilvēktiesību 

ievērošanu partnervalstīs; aicina Komisiju pieņemt strukturētāku un stratēģiskāku pieeju 

cilvēktiesību dialogiem saistībā ar turpmākajiem nolīgumiem; pozitīvi vērtē preferenču 

sistēmu VPS+ kā mehānismu, lai veicinātu 27 starptautisko pamatkonvenciju par 

cilvēktiesībām un darba standartiem efektīvu īstenošanu; prasa patiesi nodrošināt VPS+ 

izpildi un sagaida, ka Komisija ziņos Parlamentam un Padomei par VPS+ ratifikāciju un 

saņēmēju progresu šajā sistēmā iekļauto saistību izpildē; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi 

                                                 
1 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp. 
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atbilstīgi īstenot ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; 

29. atkārtoti apstiprina, ka visu uzņēmumu, tostarp Eiropas uzņēmumu, darbībai trešās 

valstīs pilnībā jāatbilst starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un prasa ES un tās 

dalībvalstīm to nodrošināt; turklāt atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi veicināt uzņēmumu 

sociālo atbildību un Eiropas uzņēmumu vadošo lomu starptautisko standartu 

veicināšanā uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, uzsverot, ka sadarbība starp 

cilvēktiesību un uzņēmējdarbības organizācijām dos iespējas vietējiem dalībniekiem un 

veicinās pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos; atzīst, ka globālās vērtības ķēdes var 

palīdzēt uzlabot starptautisko darba, vides un sociālo pamatstandartu ievērošanu un tās 

sniedz gan iespējas, gan problēmas attiecībā uz ilgtspējīgu progresu un cilvēktiesību 

veicināšanu, jo īpaši jaunattīstības valstīs; aicina ES rīkoties aktīvāk, lai nodrošinātu 

globālo vērtības ķēžu atbilstošu, taisnīgu, pārredzamu un ilgtspējīgu pārvaldību un 

mazinātu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām, tostarp darba tiesību pārkāpumus; tomēr 

norāda, ka gadījumos, kad cilvēktiesību pārkāpumi saistīti ar uzņēmējdarbību, būtu 

jānodrošina cietušajiem efektīva piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; mudina 

Komisiju nodrošināt, ka EIB atbalstītie projekti atbilst ES politikai un saistībām 

cilvēktiesību jomā; ņem vērā patlaban notiekošās sarunas par transnacionālajām 

korporācijām un citiem uzņēmumiem saistošu līgumu cilvēktiesību jomā; mudina ES 

konstruktīvi iesaistīties šajās sarunās; 

30. aicina ES un tās dalībvalstis izmantot visu savu politisko ietekmi, lai novērstu jebkuru 

rīcību, ko varētu uzskatīt par genocīdu, kara noziegumu vai noziegumu pret cilvēci, 

efektīvi un saskaņoti reaģētu uz gadījumiem, kad šādi noziegumi notiek, un mobilizētu 

visus nepieciešamos resursus, lai sauktu pie atbildības visus vainīgos, tostarp izmantojot 

universālas jurisdikcijas principu, kā arī palīdzētu upuriem un atbalstītu stabilizācijas un 

samierināšanās procesus; aicina starptautisko sabiedrību izveidot instrumentus, kas var 

līdz minimumam samazināt neatbilstību starp brīdinājumu un reakciju, piemēram, tādus 

kā ES agrīnās brīdināšanas sistēma, lai novērstu vardarbīgu konfliktu rašanos, 

atkārtošanos un eskalāciju; 

31. prasa ES sniegt atbalstu organizācijām (tostarp NVO, publiskos avotos pieejamas 

informācijas izmeklēšanas organizācijām un pilsoniskajai sabiedrībai), kuras — nolūkā 

atvieglot starptautisku kriminālvajāšanu — vāc, saglabā un aizsargā digitālas vai cita 

veida liecības par noziegumiem, 

32. pauž nopietnas bažas par kultūras mantojuma objektu iznīcināšanu Sīrijā, Irākā, Jemenā 

un Lībijā; norāda, ka 22 no pasaules 38 apdraudētajiem kultūras mantojuma objektiem 

atrodas Tuvajos Austrumos; atbalsta kultūras mantojuma iniciatīvas pasākumus un tās 

faktu konstatēšanas darbības Sīrijā un Irākā saistībā ar arheoloģiskā un kultūras 

mantojuma iznīcināšanu; 

33. atzinīgi vērtē ES centienus atbalstīt starptautisko, objektīvo un neatkarīgo mehānismu 

(IIIM), ko ANO izveidojusi, lai palīdzētu Sīrijā pastrādāto smago noziegumu 

izmeklēšanā; uzsver, ka līdzīgs neatkarīgs mehānisms ir jāizveido Irākā; aicina ES un 

dalībvalstis, kuras vēl nav sniegušas finansiālu ieguldījumu IIIM, sniegt šādu 

ieguldījumu; 

34. stingri nosoda briesmīgos noziegumus un cilvēktiesību pārkāpumus, kurus veic gan 

valsts, gan nevalstiskas struktūras; ir satriekts par milzīgo noziegumu klāstu, tostarp 
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slepkavībām, spīdzināšanu, izvarošanu kā kara ieroci, paverdzināšanu un seksuālo 

verdzību, bērnu – karavīru vervēšanu, piespiedu konvertēšanu citā reliģijā un 

sistemātiskajām reliģisko minoritāšu “tīrīšanām” un slepkavībām; atgādina, ka reliģisko 

minoritāšu situāciju ISIS/Da'esh pārvaldītajās teritorijās Eiropas Parlaments 2015. gada 

12. februāra rezolūcijā par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma 

valsti”1, ir kvalificējis kā genocīdu; uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm būtu jāatbalsta 

tādu grupējumu kā „Islāma valsts”/Da'esh locekļu saukšana pie atbildības, prasot ANO 

Drošības padomei nodot jurisdikciju Starptautiskajai Krimināltiesai vai nodrošināt 

taisnīgumu ar ad hoc tiesas vai universālas jurisdikcijas palīdzību; 

35. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai, Romas statūtiem, 

Prokuratūrai, prokurora proprio motu pilnvarām un panākumiem sakarā ar jaunu 

izmeklēšanu ierosināšanu, kas ir būtisks līdzeklis, lai apkarotu nesodāmību par īpaši 

nežēlīgiem noziegumiem; aicina visas dalībvalstis ratificēt Kampalas grozījumus 

attiecībā uz agresijas noziegumu un to noziegumu sarakstā, par kuru ES ir kompetence, 

pievienot arī īpaši nežēlīgos noziegumus; nosoda visus mēģinājumus mazināt 

Starptautiskās Krimināltiesas likumību vai neatkarību un prasa ES un tās dalībvalstīm 

konsekventi sadarboties, lai atbalstītu tās veiktās izmeklēšanas un lēmumus nolūkā 

izbeigt nesodāmību par starptautiskiem noziegumiem, tostarp attiecībā uz to personu 

apcietināšanu, kurus meklē Starptautiskā Krimināltiesa; mudina ES un tās dalībvalstis 

konsekventi atbalstīt Starptautiskās Krimināltiesas pārbaudes, izmeklēšanas un 

lēmumus, kā arī veikt pasākumus, lai efektīvi novērstu nesadarbošanos ar Starptautisko 

Krimināltiesu un reaģētu uz to, kā arī nodrošināt tai atbilstīgu finansējumu; atzinīgi 

vērtē 2016. gada 6. jūlijā Briselē notikušo ES un Starptautiskās Krimināltiesas pārstāvju 

sanāksmi, gatavojoties otrajai ES un Starptautiskās Krimināltiesas apaļā galda 

sanāksmei, lai attiecīgie Starptautiskās Krimināltiesas un ES iestāžu darbinieki varētu 

noteikt kopēju interešu jomas, apmainīties ar informāciju par attiecīgajiem pasākumiem 

un nodrošināt labāku abu pušu sadarbību; ar dziļu nožēlu norāda uz nesenajiem 

paziņojumiem par izstāšanos no Romas statūtiem — tā apgrūtina cietušo piekļuvi tiesu 

iestādēm un ir stingri jānosoda; uzskata, ka Komisijai, EĀDD un dalībvalstīm būtu 

jāturpina mudināt trešās valstis ratificēt un piemērot Romas statūtus; atkārto aicinājumu 

AP/PV iecelt ESĪP starptautisko humanitāro tiesību un starptautiskā taisnīguma jomā ar 

pilnvarām veicināt, iekļaut un pārstāvēt ES saistības nesodāmības apkarošanā un 

sadarbībā ar Starptautisko Krimināltiesu visos ES ārpolitikas virzienos; prasa ES un tās 

dalībvalstīm atbalstīt ANO pārskatatbildības mehānismus, kā arī ANO daudzpusējos 

forumos, tostarp Cilvēktiesību padomē, pieņemtās rezolūcijas; 

36. mudina ES pastiprināt centienus, lai veicinātu tiesiskumu un tiesu iestāžu neatkarību 

daudzpusējā un divpusējā līmenī kā pamatprincipu demokrātijas konsolidācijai; mudina 

ES atbalstīt taisnīgu tiesvedību visā pasaulē, palīdzot īstenot likumdošanas un 

institucionālo reformu procesus trešās valstīs; mudina arī ES delegācijas un dalībvalstu 

vēstniecības sistemātiski veikt tiesas procesu uzraudzību, lai veicinātu tiesu iestāžu 

neatkarību; 

37. pauž dziļas bažas par lielo skaitu migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju, tostarp par 

aizvien pieaugošo skaitu sieviešu, kuri ir kļuvuši par konfliktu, vardarbības, vajāšanas, 

neatbilstīgas pārvaldības, nabadzības, nelikumīgas migrācijas, cilvēku tirdzniecības un 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0040. 
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kontrabandas tīklu upuriem; uzsver, ka steidzami jāveic pilnvērtīgi pasākumi, lai 

novērstu migrācijas plūsmu galvenos cēloņus, un šo pasākumu pamatā jābūt 

cilvēktiesību un cilvēka cieņas ievērošanai un tādēļ jāpievēršas bēgļu krīzes ārējai 

dimensijai, tostarp cenšoties rast ilgtspējīgus risinājumus konfliktiem mūsu 

kaimiņvalstīs, veidojot sadarbību un partnerības ar attiecīgajām trešām valstīm, 

atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu šajās valstīs; 

pauž dziļas bažas par vardarbību pret bērniem migrantiem, tostarp par pazudušiem un 

bez pavadoņa esošiem bērniem migrantiem, un prasa nodrošināt pārmitināšanas, 

ģimenes atkalapvienošanās shēmas un humanitāros koridorus;   pauž dziļas bažas par to, 

ka aizvien pieaug iekšzemē pārvietotu personu skaits un par to, kas viņiem jāpārcieš, un 

prasa nodrošināt viņiem iespēju droši atgriezties, pārmitināšanu vai vietēju integrāciju; 

aicina ES un tās dalībvalstis sniegt humanitāro palīdzību izglītības, mājokļu un 

veselības jomā, kā arī citās humanitārās jomās, tādējādi palīdzot bēgļiem pēc iespējas 

tuvāk viņu dzimtenei un pienācīgi īstenojot atgriešanas politiku; uzsver, ka 

nepieciešama visaptveroša cilvēktiesībās balstīta pieeja migrācijai, un aicina ES 

stiprināt sadarbību ar ANO, reģionālajām organizācijām, valdībām un nevalstiskām 

organizācijām; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Eiropas kopējās patvēruma sistēmas 

tiesību aktu kopumu un kopējos tiesību aktus migrācijas jomā, īpaši tādēļ, lai aizsargātu 

neaizsargātus patvēruma meklētājus,  uzsver, ka drošu valstu un drošu izcelsmes valstu 

jēdzieni nedrīkst traucēt patvēruma pieprasījumu individuālai izskatīšanai; brīdina 

neizmantot ES ārpolitiku migrācijas pārvaldības nolūkā; aicina ES un dalībvalstis 

nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz trešām valstīm sadarbībai migrācijas jomā 

piešķirto līdzekļu izlietojumu un nodrošināt, ka šāda sadarbība nesniegtu labumu 

struktūrām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos, bet gan veicinātu cilvēktiesību 

situācijas uzlabošanos šajās valstīs; 

38. uzskata, ka sadarbībai attīstības jomā un cilvēktiesību un demokrātijas principu, tostarp 

tiesiskuma un labas pārvaldības, sekmēšanai ir jāiet roku rokā; šai sakarā atgādina ANO 

paziņojumu, ka nevar pilnībā sasniegt attīstības mērķus, ja netiek izmantota uz 

cilvēktiesībām pamatota pieeja; turklāt atgādina arī to, ka ES ir apņēmusies atbalstīt 

partnervalstis, ņemot vērā to attīstības situāciju un panākumus cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā; 

39. norāda, ka nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautu personu līmenis sieviešu 

vidū ir lielāks nekā vīriešu vidū, un aicina Komisiju palielināt centienus īstenot 

nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanas pasākumus, kā daļu no tās attīstības 

politikas. 

40. atgādina, ka Padomes Kopējās nostājas 944/2008/KĀDP 2. kritērijs nosaka dalībvalstīm 

pienākumu saistībā ar katru ieroču eksporta atļauju pārbaudīt, kā saņēmējvalstī tiek 

ievērotas cilvēktiesības; šajā sakarā atgādina ES Rīcības plānā cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā iekļauto Komisijas apņemšanos saistībā ar drošības spēkiem un ES 

cilvēktiesību politikas īstenošanu, iekļaut uzticamības pārbaudes politikas izstrādi un 

īstenošanu šajā jomā;  

41. atkārtoti aicina ES izstrādāt vienotu nostāju attiecībā uz bruņotu bezpilota lidaparātu 

izmantošanu, šai nostājā uzturot spēkā cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību 

ievērošanu un risinot tādus jautājumus kā tiesiskais regulējums, samērīgums, atbildība, 

civiliedzīvotāju aizsardzība un pārredzamība; uzstāj, lai ES aizliegtu tādu pilnībā 
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autonomu ieroču izstrādi, ražošanu un izmantošanu, kas ļauj izdarīt uzbrukumu bez 

cilvēka piedalīšanās; 

42. uzskata, ka ES būtu jāturpina īstenot centienus, lai veicinātu LGBTI cilvēktiesību 

ievērošanu atbilstīgi ES pamatnostādnēm šajā jomā; prasa pilnībā īstenot šīs 

pamatnostādnes, tostarp nodrošinot apmācību ES personālam trešās valstīs; pauž 

nožēlu, ka 72 valstīs homoseksualitāte joprojām tiek uzskatīta par kriminālnoziegumu 

un 13 no tām tiek piemērots nāvessods, un uzskata, ka jebkāda nežēlīga rīcība un 

vardarbība pret personām viņu seksuālās orientācijas dēļ, piemēram, piespiedu 

izraidīšana, naida noziegumi un naida kurināšana gan tiešsaistē, gan bezsaistē un 

„korektīva” izvarošana nedrīkst palikt nesodīti; ņem vērā dažu valstu tiesību normas 

attiecībā uz viendzimuma laulībām un reģistrētām partnerattiecībām un mudina tās vēl 

vairāk atzīt;  nosoda tiesību uz ķermeņa neaizskaramību pārkāpumus pret sievietēm, kā 

arī pret minoritāšu grupām; aicina valstis aizliegt šādas prakses, vērsties pret 

vainīgajiem un atbalstīt upurus; 

43. uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir apkarot korupciju visās tās izpausmēs, lai varētu 

nodrošināt tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu; stingri nosoda jebkādu 

rīcību, kas pieļauj šādas koruptīvas darbības, 

44. atgādina, ka korupcija apdraud gan cilvēktiesību vienlīdzīgu izmantošanu, gan 

demokrātiskos procesus, piemēram, tiesiskumu un taisnīgu tiesvedību; pauž viedokli, ka 

ES visās dialoga platformās ar trešām valstīm būtu jāuzsver integritātes, 

pārskatatbildības un pareizas sabiedrisko jautājumu, sabiedrības īpašuma un valsts 

finanšu pārvaldības būtiskā nozīme, kā noteikts ANO Pretkorupcijas konvencijā 

(UNCAC); iesaka ES izmantot savas īpašās zināšanas, lai konsekventāk un 

sistemātiskāk atbalstītu trešās valstis korupcijas apkarošanā, tām veidojot un 

konsolidējot neatkarīgas un efektīvas korupcijas apkarošanas iestādes; aicina, jo īpaši 

Komisiju, sarunās vienoties par korupcijas apkarošanas noteikumiem visos turpmākajos 

tirdzniecības nolīgumos, par kuriem tā ved sarunas ar trešām valstīm; 

45. uzsver, ka valstu un citu atbildīgo dalībnieku galvenie pienākumi un uzdevumi ir 

mazināt klimata pārmaiņas, novērst to negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām un veicināt 

politikas saskaņotību, lai nodrošinātu, ka centieni mazināt klimata pārmaiņas un 

pielāgoties tām ir atbilstīgi, pietiekami vērienīgi, nav diskriminējoši un arī citādi atbilst 

pienākumiem cilvēktiesību jomā; uzsver — ANO ir aplēsusi, ka līdz 2050. gadam būs 

ļoti daudz vides pārmaiņu rezultātā pārvietoto personu; uzsver saikni starp tirdzniecības 

politiku, vides politiku un attīstības politiku, kā arī pozitīvo un negatīvo ietekmi, ko 

minētās politikas var radīt cilvēktiesību ievērošanas jomā; atzinīgi vērtē starptautisko 

apņemšanos veicināt integrāciju starp vides, dabas katastrofu un klimata pārmaiņu 

jautājumiem un cilvēktiesībām; 

46. uzsver, ka pēdējos gados jaunattīstības valstīs ir būtiski pieaudzis zemes sagrābšanas 

gadījumu skaits;  uzskata, ka cīņa pret ekspluatāciju un resursu sagrābšanu būtu 

jāizvirza par prioritāti; nosoda tādu praksi kā zemes sagrābšana un neselektīva dabas 

resursu izmantošana;  aicina Komisiju nekavējoties veikt pasākumus, reaģējot uz 

Parlamenta daudzajām nesenajām rezolūcijām šajā jomā; 

47. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, ka cilvēktiesības un piekļuve precēm un 

pakalpojumiem, tādiem kā ūdens resursi un sanitārija, ir iekļauti sociālajā, izglītības, 
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veselības un drošības politikā; 

48. aicina starptautiskās institūcijas, valstu valdības, NVO un iedzīvotājus strādāt 

sinerģiski, lai noteiktu atbilstīgu tiesisko regulējumu nolūkā ikvienam pasaules 

iedzīvotājam garantēt piekļuvi ūdens minimumam; uzsver, ka ūdeni nebūtu jāuzskata 

par pārdošanas preci, bet gan attīstības un ilgtspējības jautājumu, un ka ūdens 

privatizācija neatceļ valstu pienākumus cilvēktiesību jomā; aicina valstis, kur ūdens ir 

viens no saspīlējuma vai konfliktu cēloņiem, sadarboties ūdens resursu kopējas 

izmantošanas jomā, lai panāktu visām pusēm izdevīgu situāciju reģiona ilgtspējības un 

mierīgas attīstības nolūkā; 

Ar demokrātijas atbalstu saistīto problēmu risināšana un darbību īstenošana 

49. uzsver, ka ES jāturpina aktīvi atbalstīt demokrātiskas un efektīvas cilvēktiesību iestādes, 

kā arī pilsonisko sabiedrību to centienos veicināt demokratizāciju; atzinīgi vērtē 

nenovērtējamo palīdzību, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijām sniedz Eiropas 

Demokrātijas un cilvēktiesību instruments, kas joprojām ir galvenais ES instruments 

ārējās cilvēktiesību politikas īstenošanai; turklāt atzinīgi vērtē Eiropas Demokrātijas 

fonda saskaņotos centienus veicināt demokrātiju un pamattiesību un brīvību ievērošanu 

ES austrumu un dienvidu kaimiņreģionos; 

50. atgādina, ka pieredze un atziņas, kas gūtas pārejas procesā uz demokrātiju, īstenojot 

Savienības paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas pasākumus, varētu palīdzēt 

apzināt labāko praksi, kas būtu izmantojama, lai atbalstītu un nostiprinātu citus 

demokratizācijas procesus visā pasaulē; 

51. šajā sakarībā atkārtoti prasa Komisijai izstrādāt ES pamatnostādnes par atbalstu 

demokrātijai; 

52. iesaka ES pastiprināt centienus, lai izstrādātu plašāku pieeju demokratizācijas 

procesiem, no kuriem brīvas un taisnīgas vēlēšanas ir tikai viens aspekts, kā palīdzēt 

nostiprināt demokrātiskās institūcijas un sabiedrības uzticību vēlēšanu procesiem 

pasaulē; 

53. atzinīgi vērtē astoņas vēlēšanu novērošanas misijas, kā arī astoņas vēlēšanu ekspertu 

misijas, ko ES 2016. gadā organizējusi visā pasaulē; uzsver, ka ES kopš 2015. gada ir 

organizējusi 17 vēlēšanu novērošanas misijas un 23 vēlēšanu ekspertu misijas; atkārtoti 

izsaka atzinību par ES pastāvīgo atbalstu vēlēšanu procesiem un par palīdzības 

vēlēšanās sniegšanu un atbalstu vietējiem novērotājiem; atzinīgi vērtē un pilnībā 

atbalsta darbu, ko šai sakarā veic Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas 

grupa; 

54. atgādina, ka ir svarīgi veikt atbilstošus turpmākus pasākumus attiecībā uz vēlēšanu 

novērošanas misiju ziņojumiem un ieteikumiem, tādā veidā palielinot to ietekmi un 

stiprinot ES atbalstu demokrātijas standartiem attiecīgajās valstīs; 

55. atzinīgi vērtē apņemšanos, ko Komisija, EĀDD un dalībvalstis izteikušas aktuālajā 

rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, proti, ciešāk un konsekventāk 

sadarboties ar vēlēšanu pārvaldes struktūrām, parlamentārajām institūcijām un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām trešās valstīs, lai veicinātu to līdzdalību un 
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tādējādi stiprinātu demokrātiskos procesus; 

56. uzsver, ka paplašināšanās politika ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, ar kā 

palīdzību nostiprināt demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu, ņemot vērā 

pašreizējos politiskos notikumus kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs; aicina 

Komisiju pielikt vairāk pūļu, lai stiprinātu demokrātiskās politikas kultūru, tiesiskuma 

ievērošanu, plašsaziņas līdzekļu neatkarību, kā arī tiesu neatkarību un cīņu pret 

korupciju attiecīgajās valstīs; pauž pārliecību, ka Eiropas pārskatītās kaimiņattiecību 

politikas pamatā arī turpmāk vajadzētu būt cilvēktiesību un demokrātijas principu 

aizsardzībai, aktīvai veicināšanai un izpildes panākšanai; atkārtoti norāda, ka 

cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzība, aktīvs atbalsts tām un izpildes panākšana ir 

gan partnervalstu, gan ES interesēs; uzsver arī to, ka ES ir jāpilda savas saistības pret 

partneriem, jo īpaši kaimiņreģionos, atbalstīt ekonomiskās, sociālās un politiskās 

reformas, aizsargāt cilvēktiesības un palīdzēt iedibināt tiesiskumu, jo tie ir labākie 

līdzekļi starptautiskās kārtības stiprināšanai un stabilitātes nodrošināšanai savos 

kaimiņreģionos; atgādina, ka „Savienība Vidusjūrai” var ietekmēt politisko dialogu šajā 

jomā un tai tas būtu jādara, kā arī var uzstāt uz lielas uzmanības pievēršanu 

cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem šajā reģionā; atgādina, ka visām valstīm, 

kuras vēlas pievienoties ES, ir pilnībā jāgarantē cilvēktiesību ievērošana un stingri 

jāievēro Kopenhāgenas kritēriji, un to neievērošana var novest pie sarunu iesaldēšanas; 

57. uzsver, ka miera veidošana ietver centienus novērst un mazināt konfliktus un stiprināt 

politisko, sociālekonomisko un drošības institūciju noturību, tādējādi liekot pamatu 

ilgtspējīgam mieram un ilgtermiņa attīstībai; uzsver, ka tiesiskuma, labas pārvaldības un 

cilvēktiesību veicināšanai ir ārkārtīgi svarīga nozīme miera uzturēšanā; 

Visaptverošas un saskaņotas pieejas nodrošināšana cilvēktiesību un demokrātijas 

atbalstam, īstenojot ES politikas virzienus 

58. ņem vērā to, ka ir pieņemts ES Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju 

pasaulē 2016. gadā; uzskata, ka gada ziņojums ir neaizstājams līdzeklis, lai novērtētu, 

sazinātos un apspriestu ES politiku cilvēktiesību un demokrātijas jomā pasaulē, kā arī 

vērtīgs instruments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par ES prioritātēm, centieniem un 

arī problēmām šajā jomā un kuru var izmantot, lai konstatētu turpmākus veidus to 

efektīvai risināšanai; 

59. atkārtoti uzstājīgi aicina AP/PV piedalīties debatēs ar Eiropas Parlamenta deputātiem 

divās plenārsēdēs gadā — pirmo reizi, kad tiek sniegts gada ziņojums, un otro reizi 

saistībā ar patstāvīgo ziņojumu; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi uzturēt iestāžu dialogu, 

īpaši saistībā ar turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta 

steidzamajām rezolūcijām par cilvēktiesībām; atgādina, ka arī rakstiskām atbildēm ir 

liela nozīme iestāžu savstarpējās attiecībās, jo tās ļauj veikt sistemātiskus un 

padziļinātus turpmākos pasākumus attiecībā uz visiem Parlamenta uzdotajiem 

jautājumiem un tādējādi veicina efektīvas koordinācijas nostiprināšanu; aicina PV/AP 

un EĀDD izsmeļoši atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, un ar 

cilvēktiesībām saistītos jautājumus apspriest visaugstākā līmeņa dialogā ar iesaistītajām 

valstīm; 

60. atzinīgi vērtē EĀDD un Komisijas izsmeļošos ziņojumus par darbībām, ko ES 

2016. gadā veikusi cilvēktiesību un demokrātijas jomā; tomēr uzskata, ka gada 
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ziņojuma par cilvēktiesībām un demokrātiju pašreizējo formātu varētu uzlabot, 

piedāvājot labāku pārskatu par ES pasākumu konkrēto ietekmi uz cilvēktiesību un 

demokrātijas stāvokli trešās valstīs; 

61. atkārtoti pauž viedokli, ka ES Stratēģiskā satvara un pirmā rīcības plāna cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā pieņemšana 2012. gadā bija ievērojams ES sasniegums, tās ārējo 

attiecību pamatā izvirzot cilvēktiesības un demokrātiju; atzinīgi vērtē to, ka Padome 

2015. gada jūlijā pieņēma jaunu rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 

2015.–2019. gadam un 2017. gadā veica tā vidusposma pārskatīšanu; aicina AP/PV, 

EĀDD, Komisiju, Padomi un dalībvalstis nodrošināt aktuālā rīcības plāna efektīvu un 

saskaņotu īstenošanu, tostarp patiesi sadarbojoties ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām; uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāziņo par plāna īstenošanu; vērš īpašu 

uzmanību uz to, ka ir svarīgi palielināt instrumentu, kurus izmanto cilvēktiesību 

ievērošanas un demokrātijas veicināšanai pasaulē, efektivitāti un ietekmi vietējā 

mērogā; 

62. atkārtoti pauž viedokli, ka ir vajadzīga stabila vienprātība un labāka koordinācija starp 

dalībvalstīm un ES iestādēm, kā arī patiesa sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī, lai saskaņoti un konsekventi 

īstenotu cilvēktiesību un demokrātijas jomā izvirzīto uzdevumu izpildi; stingri uzsver, 

ka dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka atbildība par rīcības plāna un ES stratēģiskā 

satvara īstenošanu un tie jāizmanto kā paraugs, lai veicinātu cilvēktiesības un 

demokrātiju divpusējās un daudzpusējās attiecībās; 

63. uzsver, ka ESĪP cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinidis darbībai ir būtiska 

nozīme, lai veicinātu ES atpazīstamību un efektivitāti cilvēktiesību un demokrātijas 

principu aizsardzības jomā visā pasaulē, un uzsver viņa ieguldījumu ES cilvēktiesību 

politikas saskaņotā un konsekventā īstenošanā; atzinīgi vērtē to, ka ESĪP pilnvaras ir 

pagarinātas līdz 2019. gada 28. februārim, un atgādina par savu prasību noteikt tās par 

pastāvīgām pilnvarām; šajā sakarā iesaka, ka ESĪP būtu vajadzīgas pilnvaras 

pašiniciatīvai, lielāka publiskā atpazīstamība un pienācīgi personāla un finanšu resursi, 

lai pilnībā izmantotu savu potenciālu; turklāt iesaka ESĪP palielināt savas darbības, 

plānu, progresa ziņojumu un novērtējumu pārredzamību; 

64. norāda, ka par ES ĪP Cilvēktiesību jautājumos darbu un ietekmi var uzzināt tikai daļēji, 

proti, no gada ziņojuma par cilvēktiesībām novērtējuma, viņa sociālo mediju konta un 

pieejamām runām; 

65. pilnībā atbalsta valstu cilvēktiesību stratēģijas, kas ES mēroga rīcību ļauj pielāgot katras 

valsts konkrētajai situācijai un vajadzībām; atkārtoti aicina nodrošināt Eiropas 

Parlamenta deputātu piekļuvi stratēģiju saturam; stingri uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā 

valstu cilvēktiesību stratēģijas visos politikas veidošanas līmeņos attiecībās ar 

konkrētām trešām valstīm; atkārtoti norāda, ka valstu cilvēktiesību stratēģijām būtu 

jāatbilst ES darbībām, kas īstenojamas katrā valstī atkarībā no konkrētas situācijas, un 

vajadzības gadījumā tajās būtu jāietver izmērāmi sasniegtā progresa rādītāji un to 

pielāgošanas iespēja; 

66. atzinīgi vērtē to, ka visas ES delegācijas un KDAP misijas ir iecēlušas kontaktpersonas 

jautājumos par cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesību; atgādina par savu ieteikumu 

AP/PV un EĀDD izstrādāt skaidras darbības pamatnostādnes par delegāciju 
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kontaktpersonu uzdevumiem, lai tās spētu rīkoties kā pilnvērtīgi cilvēktiesību 

konsultanti un veikt šo darbu efektīvi; 

67. atzīst, ka cilvēktiesību dialogi ar trešām valstīm var būt efektīvs divpusējas iesaistes un 

sadarbības mehānisms cilvēktiesību veicināšanai un aizstāvībai; atzinīgi vērtē 

cilvēktiesību dialogu izveidi ar aizvien vairākām valstīm; atzinīgi vērtē un atbalsta 

pilsoniskās sabiedrības līdzdalību sagatavošanās dialogos; atkārtoti aicina izstrādāt 

visaptverošu mehānismu cilvēktiesību dialogu darbības uzraudzībai un pārskatīšanai; 

68. atgādina, ka ES ir apņēmusies cilvēktiesību un demokrātijas jautājumam piešķirt 

būtisku nozīmi attiecībās ar trešām valstīm; tādēļ uzsver, ka cilvēktiesību un 

demokrātijas principu veicināšana, tostarp cilvēktiesību nosacījumu klauzulu iekļaušana 

starptautiskos nolīgumos, jāatbalsta visos ES politikas virzienos ar ārējo dimensiju, 

piemēram, paplašināšanās un kaimiņattiecību politikā, KDAP, kā arī vides, attīstības, 

drošības, terorisma apkarošanas, tirdzniecības, migrācijas, tieslietu un iekšlietu politikā; 

69. atgādina, ka sankcijas ir būtisks ES KĀDP elements; mudina Padomi pieņemt ES 

tiesību aktos paredzētās sankcijas, kad tās nepieciešamas KĀDP mērķu sasniegšanai, jo 

īpaši lai aizsargātu cilvēktiesības, kā arī konsolidētu un atbalstītu demokrātiju, 

vienlaikus nodrošinot, ka tās neskar civiliedzīvotājus; aicina šīs sankcijas galvenokārt 

vērst pret amatpersonām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem, lai tās 

sodītu par noziegumiem un ļaunprātīgu praksi; 

70. atzīmē Komisijas centienus ievērot saistības un iekļaut cilvēktiesību jautājumus 

ietekmes novērtējumos attiecībā uz leģislatīviem un neleģislatīviem priekšlikumiem, 

īstenošanas pasākumiem un tirdzniecības un investīciju nolīgumiem; mudina Komisiju 

uzlabot ietekmes novērtējumu kvalitāti un vispusību un nodrošināt cilvēktiesību 

jautājumu sistemātisku iekļaušanu leģislatīvajos un neleģislatīvajos priekšlikumos; 

71. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu ES stingrajai apņēmībai veicināt cilvēktiesību un 

demokrātijas principus, saskaņā ar LES 21. un 220. pantu sadarbojoties ar ANO 

struktūrām un tās specializētajām aģentūrām, Eiropas Padomi, Eiropas Drošības un 

sadarbības organizāciju (EDSO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju 

(ESAO), reģionālām organizācijām, tādām kā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija 

(ASEAN), Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācija (SAARC), Āfrikas Savienība, 

Arābu līga un citām organizācijām; 

72. uzsver, ka jaunajā rīcības plānā noteikto vērienīgo mērķu sasniegšanai ES ir jāatvēl 

pietiekami daudz resursu un zinātības, gan nodrošinot tam atbilstīgus cilvēkresursus 

delegācijās un galvenajā mītnē, gan nodrošinot pieejamu finansējumu; 

73. turklāt atkārtoti pauž viedokli, ka ir ļoti svarīgi, lai ES aktīvi un saskaņoti iesaistītos 

visos ANO cilvēktiesību mehānismos, jo īpaši ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā 

komitejā un ANO Cilvēktiesību padomē; atzinīgi vērtē EĀDD, ES delegāciju Ņujorkā 

un Ženēvā un dalībvalstu centienus palielināt ES saskaņotību cilvēktiesību jautājumos 

ANO līmenī; mudina ES rīkoties aktīvāk, lai tiktu sadzirdēts tās viedoklis, tostarp 

pastiprinot arvien pieaugošo pārrobežu reģionālo iniciatīvu praksi, kā arī veicot 

līdzsponsorēšanu un uzņemoties vadošo lomu rezolūciju izstrādē; uzsver, ka ES vadībai 

ir jāvirza reformas ANO, kuru mērķis ir panākt ietekmīgāku un spēcīgāku uz 

noteikumiem balstītu daudzpusējo sistēmu, kā arī nodrošināt efektīvāku cilvēktiesību 
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aizsardzību un starptautisko tiesību veicināšanu, 

° 

° ° 

74. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās 

asamblejas 70. sesijas priekšsēdētājam, ANO Cilvēktiesību padomes priekšsēdētājam, 

ANO Augstajam cilvēktiesību komisāram un ES delegāciju vadītājiem. 
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EXPLANATORY STATEMENT 

 

Scrutiny towards an EU Human Rights cycle 

The main aim of this report is to look at the human rights and democracy challenges in third 

countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 

2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the 

European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming 

of human rights in the EU’s external policy. 

The rapporteur will therefore 

– scrutinise and comment on the human rights policy of the European Union while 

keeping a clear focus on the year 2016, 

– give an overview of the actions of the European Parliament in the area of human rights 

including the awarding of the Sakharov Prize for 2016 and the urgency resolutions adopted, 

– take into account the mid-term review of the 2015-2019 Action Plan which has just 

been completed by the Council and the Commission and which accompanies the 10-year 

strategic framework, 2012-2022, 

The European Union’s external action and Human Rights 

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, 

democracy and the rule of law worldwide. Sustainable peace, development and prosperity 

cannot exist without respect for human rights. This commitment underpins all internal and 

external policies of the European Union. The European Union actively promotes and defends 

universal human rights within its borders and when engaging in relations with non-EU 

countries. Over the years, the EU has adopted important reference documents on the 

promotion and protection of human rights and developed a range of diplomatic and 

cooperation tools to support the worldwide advancement of human rights. 

The Lisbon Treaty 

The Lisbon Treaty places human rights and democracy at the heart of the external relations of 

the European Union by stating that 

“The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles 

which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it 

seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality 

and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human 

dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of 

the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop 

relations and build partnerships with third countries, and international, regional 

or global organisations which share the principles referred to in the first 

subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in 

particular in the framework of the United Nations”. (Art 21(1) TEU) 

The role of the Council and the HR/VP 
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Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the external relations of the EU are mainly 

formulated and implemented by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and 

Security Policy, who simultaneously serves as the Vice-President of the Commission. She is 

assisted by the European External Action Service (EEAS). 

Strategic Framework on Human Rights 2012-2021 and Action Plans 

In June 2012, the Council adopted a Strategic Framework on Human Rights and Democracy. 

The framework sets out the general human rights objectives of the EU. The framework 

defines the principles, objectives and priorities for improving the effectiveness and 

consistency of EU policy over ten years, 2012 - 2021. These principles include mainstreaming 

human rights into all EU policies. 

The framework is operationalised by the periodic action plan, which accompanies the 

framework. This Action Plan sets concrete goals associated with timeframes and assigns 

relevant stakeholders. A first Action Plan for 2012-2014 was adopted which was then 

followed by a second action plan for 2015-2019. It builds upon the existing body of EU 

human rights and democracy support policies in the external action area, notably EU 

Guidelines, toolkits and other agreed positions, and the various external financing 

instruments. The current Action Plan contains 34 types of actions, which correspond to the 

following broader objectives: boosting ownership of local actors, addressing human rights 

challenges, ensuring a comprehensive human rights approach to conflict and crises, fostering 

better coherence and consistency and a more effective EU human rights and democracy 

support policy. A midterm review of the Action Plan has recently been adopted. 

Human Rights Guidelines 

EU Guidelines are not legally binding but they represent a strong political signal that they are 

priorities for the Union. Guidelines are pragmatic instruments of EU Human Rights policy 

and practical tools to help EU representations in the field better advance our Human Rights 

policy. There are 11 Guidelines. 
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ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT 

(JANUARY - DECEMBER 2016) 

 

COUNTRY 

Individual 

BACKGROUND ACTION TAKEN BY THE 
PARLIAMENT 

BAHRAIN  
 

Mohamed Ramadan 

Ali Moosa 

Mohammed Ramadan, a 32-year-
old airport security guard, was 
arrested by the Bahraini 
authorities for allegedly taking 
part in a bombing in Al Dair on 14 
February 2014, together with Ali 
Moosa, that killed a security 
officer and wounded several 
others.  
 
A Bahraini court sentenced 
Ramadan and Moosa to death. 
However, both retracted their 
confession, claiming that they 
confessed after being tortured in 
the custody of the Criminal 
Investigations Directorate (CID). 
This sentence was upheld by the 
Court of Cassation, Bahrain’s 
highest court of appeal, in late 
2015. A final date for the 
execution is still to be cleared. 

In its Resolution of 4 February 
2016, the European Parliament:  

- Expresses its concern and 
disappointment over Bahrain’s 
return to the practice of capital 
punishment; calls for the 
reintroduction of the moratorium 
on the death penalty as a first step 
towards its abolition; calls on the 
Government of Bahrain, and in 
particular His Majesty Sheikh 
Hamad bin Isa Al Khalifa, to grant 
Mohammed Ramadan a royal 
pardon or to commute his 
sentence; 

- Condemns firmly the continuing 
use of torture and other cruel or 
degrading treatment or 
punishment against prisoners by 
the security forces; is extremely 
worried about the prisoners’ 
physical and mental integrity; 
Expresses its concern about the 
use of anti-terrorism laws in 
Bahrain to punish political beliefs 
and convictions and prevent 
citizens from pursuing political 
activities; Stresses the obligation 
to ensure that human rights 
defenders are protected and 
allowed to conduct their work 
without hindrance, intimidation or 
harassment; 

Ali Salman 

Zainab al-Khawaja 

Nabeel Rajab 

 

During 2016, Bahrain has 
intensified its campaign of 
repression and persecution of 
human rights defenders and 
political opposition, with the re-
arrest of Nabeel Rajab, in relation 
to twitter posts published in 2015 
and faces up to 13 years of prison 
charge. Poor prison conditions 

In its resolution, adopted on 7 July 
2016, the European Parliament: 

- Expresses grave concern about 
the ongoing campaign of 
repression against human rights 
defenders, political opposition 
and civil society, as well as the 
restriction of fundamental 
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have brought him to hospital in 
numerous occasions. Equally, it 
forced Zainab Al-Khawaja into 
exile after threats of re-arrest.  

 

Bahrain has also targeted 
opposition groups, such as the Al-
Wefaq, whose head, Ali Salman, 
has been in prison since July 2015 

democratic rights, notably the 
freedoms of expression, 
association and assembly, political 
pluralism and the rule of law in 
Bahrain; calls for an end to all acts 
of violence, harassment and 
intimidation, including at judicial 
level, and to the censorship of 
human rights defenders, political 
opponents, peaceful protesters 
and civil society actors by state 
authorities and the security forces 
and services; 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of Nabeel 
Rajab and other human rights 
defenders jailed on allegations 
relating to their rights to free 
expression, assembly, and 
association, and for all charges 
against them to be dropped; calls 
on the authorities to guarantee 
the physical and psychological 
integrity of Nabeel Rajab and to 
provide him with all necessary 
medical treatment; 

- notes with concern the Bahraini 
Government’s suppression of 
legitimate political opposition, 
including the extension of Sheikh 
Ali Salman’s sentence, the 
suspension of the Al-Wefaq 
National Islamic Society and the 
freezing of its assets; calls for 
greater basic freedoms for all 
Bahraini citizens; insists on an 
immediate halt to the suppression 
of different political opinions in 
the country and the repression of 
their leading representatives, 
regardless of their political or 
religious affiliation; 

BRAZIL   

Simiao Vilharva 

Clodiodi de Souza 

The Guarani-Kaiowá people 

According to official local data, in 
the state of Mato Grosso do Sul, at 
least 400 indigenous people and 
14 indigenous leaders have been 
murdered, including S. Vilharva 
and C. de Souza. 

The Guarani-Kaiowá people is 
acutely affected by the poor and 
inadequate provision of 
appropriate health care, 

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Strongly condemns the violence 
perpetrated against the 
indigenous communities of Brazil; 
deplores the poverty and human 
rights situation of the Guarani-
Kaiowá population in Mato Grosso 
do Sul; 
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education and social services. At 
the same time, most of their lands 
are located in the Amazon region, 
and they are entitled by virtue of 
the Brazilian Constitution of 1988 
and international legislations to 
their ancestral territories. 

- Calls on the Brazilian authorities 
to take immediate action to 
protect indigenous people’s 
security and to ensure that 
independent investigations are 
carried out into the murder and 
assault of indigenous people in 
their attempts to defend their 
human and territorial rights, so 
that the perpetrators can be 
brought to justice; 

- Expresses concern about the 
proposed constitutional 
amendment 215/2000 (PEC 215), 
to which Brazilian indigenous 
peoples are fiercely opposed, 
given that, if approved, it will 
threaten indigenous land rights by 
making it possible for anti-Indian 
interests related to the agro-
business, timber, mining and 
energy industries to block the new 
indigenous territories from being 
recognised; 

CAMBODIA   

Sam Rainsy 

Kem Sokha 

Hong Sok Hour 

Pin Ratana 

 

Sam Rainsy, the president of the 
leading opposition party, the 
CNRP, remains in self-emposed 
exile and faces trial in absentia, 
with the acting CNRP president, 
Kem Sokha, being under 
investigation. A senator from the 
opposition, Hong Sok Hour has 
been under arrest since August 
2015.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Expresses its deep concerns 
about the worsening climate for 
opposition politicians and human 
rights activists in Cambodia, and 
condemns all acts of violence, 
politically motivated charges, 
arbitrary detention, questioning, 
sentences and convictions in 
respect of these individuals; 

- Urges the Cambodian authorities 
to revoke the arrest warrant for, 
and drop all charges against, 
opposition leader Sam Rainsy and 
CNRP members of the National 
Assembly and Senate, including 
Senator Hong Sok Hour; calls for 
the immediate release of the five 
human rights defenders still in 
preventive custody, namely Ny 
Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim 
Mony and Ny Chakra, for these 
politicians, activists and human 
rights defenders to be allowed to 
work freely without fear of arrest 
or persecution, and for an end to 
political use of the courts to 

Ny Sokha, Nay Vanda and 
Yi Soksan, Ny Chakrya, 
Soen Sally, Ee Sarom, Thav 
Khimsan and Rong Chlun 

Notable human rights advocates 
and staffers of national human 
rights organs and UN agencies are 
facing charges in politically 
motivated cases. This is also the 
case for trade union leaders, such 
as R. Chlun. This happens in a 
growing restrictive climate, as the 
promulgation of the Law on 
Associations and NGOs (LANGO) 
and that of the Law on Trade 
Unions tighten the space for these 
entities to act.  



 

PE608.041v02-00 30/61 RR\1140311LV.docx 

LV 

prosecute people on politically 
motivated and trumped-up 
charges; calls on the National 
Assembly to reinstate Sam Rainsy, 
Um Sam An and Hong Sok Hour 
immediately and to restore their 
parliamentary immunity; 

- Urges the Cambodian authorities 
to drop all politically motivated 
charges and other criminal 
proceedings against ADHOC and 
other Cambodian human rights 
defenders, to cease all threats to 
apply repressive LANGO 
provisions, together with all other 
attempts to intimidate and harass 
human rights defenders and 
national and international 
organisations, and to release 
immediately and unconditionally 
all those jailed on politically 
motivated and trumped-up 
charges; 

CHINA   

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang 
Zhiping, Lin Rongji and Lee 
Po 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lin Rongji and Lee Po, associated 
with the publishing house Mighty 
Current and its bookstore, sold 
literary works critical of Beijing. 
They were allegedly abducted by 
China’s mainland authorities, from 
Hong Kong and other locations. In 
early January 2016, Gui Minhai 
released a media statement in 
mainland China, maintaining that 
the travelled voluntarily to 
mainland China, in what appeared 
to be a forced confession to an 
earlier conviction by China.  

In the resolution of 04 February 
2016, the European Parliament:  

- Calls on the Chinese Government 
to report without delay any 
information relating to the missing 
booksellers, and to engage in 
immediate inclusive and 
transparent dialogue and 
communication on the matter 
between the mainland authorities 
and those in Hong Kong; notes as 
a positive development the 
communication from Lee Po and 
his reunification with his spouse; 

- Expresses its concerns over 
allegations of mainland China’s 
law enforcement agencies 
operating in Hong Kong; recalls 
that it would be a violation of the 
Basic Law if mainland law 
enforcement agencies had been 
operating in Hong Kong; believes 
this would be inconsistent with 
the ‘one country, two systems’ 
principle; calls on China to respect 
the guarantees of autonomy 
granted to Hong Kong in the Basic 
Law.  
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Gui Minhai Gui Minhai, a book publisher and 
shareholder of the publishing 
house and of a bookstore selling 
literary works critical of Beijing, 
disappeared in Pattaya, Thailand, 
on 17 October 2015 without trace. 
Between October and December 
2015 four other Hong Kong 
residents (Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lam Wing-Kee and Lee Bo) who 
worked for the same bookstore 
also disappeared. Apart from Gui 
Minhai, the other four 
disappeared ones have returned 
to Hong kong. There is enough 
evidence to believe that Chinese 
authorities detained all detainees, 
forcing them to record fake 
confessions in front of TV cameras.  

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Expresses its grave concern over 
the lack of knowledge of the 
whereabouts of Gui Minhai; calls 
for the immediate publication of 
detailed information on his 
whereabouts and calls for his 
immediate safe release and for 
him to be given the right to 
communication; 

Larung Gar Tibetan 
Buddhist Academy  

The Larung Gar Institute, the 
largest Tibetan Buddhist centre in 
the world founded in 1980, is 
currently facing extensive 
demolition by the Chinese 
Government with the objective of 
downsizing the academy by fifty 
percent, evicting around 4 600 
residents by force and destroying 
around 1 500 dwellings. The 
evictees are to be forcibly enrolled 
in so-called ‘patriotic education’ 
exercises.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Calls on the Chinese authorities 
to initiate a dialogue and to 
engage constructively on 
developments in Larung Gar with 
the local community and its 
religious leaders, and to address 
concerns regarding overcrowded 
religious institutes by allowing 
Tibetans to establish more 
institutes and build more facilities; 
calls for adequate compensation 
and the re-housing of Tibetans 
who have been evicted during the 
demolitions in Larung Gar at the 
place of their choice to continue 
their religious activities; 

- Strongly condemns the 
imprisonment of Ilham Tohti who 
is serving a life sentence on 
alleged charges of separatism; 
deplores the fact that the due 
process of law was not respected 
and that he did not benefit from 
the right to a proper defence; 
urges the Chinese authorities to 
respect the norm of granting one 
visit per month for family 
members; 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of Ilham 
Tohti and of his supporters 
detained in relation to his case; 

Ilham Tohti Uighur economics professor Ilham 
Tohti was sentenced to life 
imprisonment on 23 September 
2014 on the charge of alleged 
separatism after being arrested in 
January of the same year. There 
are allegations that the due 
process of law was not respected, 
in particular with regard to the 
right to a proper defence.  

In the Xinjiang region, in which the 
Muslim Uighur ethnic minority is 
mainly located, has experienced 
repeated outbreaks of ethnic 
unrest and violence. Ilham Tohti 
has always rejected separatism 
and violence and sought 
reconciliation based on respect for 
Uighur culture; 
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further calls for Ilham Tohti’s 
teaching permit to be restored 
and for his free movement to be 
guaranteed within and outside 
China; 

- Is worried about the adoption of 
the package of security laws and 
its impact on minorities in China, 
particularly the law on counter-
terrorism that could lead to the 
penalisation of peaceful 
expression of Tibetan culture and 
religion and the law on the 
management of international 
NGOs which will come into effect 
on 1 January 2017 and will place 
human rights groups under the 
strict control of the government, 
as this constitutes a strictly top-
down approach instead of 
encouraging partnership between 
local and central government and 
civil society; 

DJIBOUTI   

Omar Ali Ewado Omar Ali Ewado, was detained 
incommunicado from 29 
December 2015 to 14 February 
2016 for publishing a list of the 
victims of a massacre in which 27 
people were killed and more than 
150 wounded by the authorities at 
a cultural celebration in Buldugo 
on 21 December 2015 and those 
still missing.  

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament: 

- Deplores the killings carried out 
at the cultural ceremony on 21 
December 2015 and the ensuing 
detentions and acts of harassment 
of human rights defenders and 
opposition members; expresses its 
condolences to the families of the 
victims and demands a full and 
independent inquiry with a view to 
identifying and bringing to justice 
those responsible; reiterates its 
condemnation of arbitrary 
detention and calls for the rights 
of the defence to be respected; 

DRC   

Fred Bauma, Yves 
Makwambala 

F. Bauma and Y. Makwambala, 
human rights activists from the 
Filimbi (‘Whistle’) movement, 
were arrested for participating in a 
workshop intended to encourage 
Congolese young people to 
perform their civic duties 
peacefully and responsibly, were 
put in jail in May 2015. They were 
released on 23 August 2016 after a 

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament:  

- Expresses deep concern about 
the deteriorating security and 
human rights situation in the DRC, 
and in particular about the 
continual reports of increasing 
political violence and the severe 
restrictions and intimidation faced 
by human rights defenders, 
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ruling by the Supreme Court of 
Justice.  

political opponents and journalists 
ahead of the upcoming electoral 
cycle; insists on the government’s 
responsibility to prevent any 
deepening of the current political 
crisis or escalation of violence and 
to respect, protect and promote 
the civil and political rights of its 
citizens; 

- Strongly condemns any use of 
force against peaceful, unarmed 
demonstrators; recalls that 
freedom of expression, 
association and assembly is the 
basis of a dynamic political and 
democratic life; strongly 
condemns the increasing 
restrictions of the democratic 
space and the targeted repression 
of members of the opposition, civil 
society and the media; calls for the 
immediate and unconditional 
release of all political prisoners, 
including Yves Makwambala, Fred 
Bauma and other Filimbi and 
LUCHA activists and supporters, 
and the human rights defender 
Christopher Ngoyi; 

EGYPT   

Giulio Regeni Giulio Regeni, a 28-year-old Italian 
doctoral student at Cambridge 
University, disappeared on 25 
January 2016 after leaving his 
home in Cairo; his body was found 
on 3 February 2016 next to a road 
in the outskirts of Cairo. Giulio 
Regeni was conducting research in 
Egypt on trade union politics. 
According to the Italian 
ambassador to Cairo, G. Regeni 
was found to have been subjected 
to severe beating and torture 

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament: 

- Calls on the Egyptian authorities 
to provide the Italian authorities 
with all the documents and 
information necessary to enable a 
swift, transparent and impartial 
joint investigation into the case of 
Giulio Regeni in accordance with 
international obligations, and for 
every effort to be made to bring 
the perpetrators of the crime to 
justice as soon as possible; 

- Underlines with grave concern 
that the case of Giulio Regeni is 
not an isolated incident, but that it 
occurred within a context of 
torture, death in custody and 
enforced disappearances across 
Egypt in recent years, in clear 
violation of Article 2 of the EU-
Egypt Association Agreement, 
which states that the relations 
between the EU and Egypt are to 
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be based on respect for 
democratic principles and 
fundamental human rights as set 
out in the Universal Declaration on 
Human Rights, which is an 
essential element of the 
agreement; calls, therefore, on the 
European External Action Service 
(EEAS) and the Member States to 
raise with the Egyptian authorities 
the routine practice of enforced 
disappearances and torture and to 
press for effective reform of 
Egypt’s security apparatus and 
judiciary; 

ETHIOPIA   

Bekele Gerba B. Gerba, Deputy Chairman of the 
Oromo Federalist Congress (OFC), 
was arrested on 23 December 
2015 and reportedly hospitalised 
shortly afterwards. 

 

In its resolution of 21 January 
2016, the European Parliament: 

- Strongly condemns the recent 
use of excessive force by the 
security forces in Oromia and in all 
Ethiopian regions, and the 
increased number of cases of 
human rights violations; expresses 
its condolences to the families of 
the victims and urges the 
immediate release of all those 
jailed for exercising their rights to 
peaceful assembly and freedom of 
expression; 

- Condemns the excessive 
restrictions placed on human 
rights work by the Charities and 
Societies Proclamation, which 
denies human rights organisations 
access to essential funding, 
endows the Charities and Societies 
Agency with excessive powers of 
interference in human rights 
organisations and further 
endangers victims of human rights 
violations by contravening 
principles of confidentiality; 

 

Getachew Shiferaw, 
Yoanathan Teressa and 
Fikadu Mirkana 

These leading activists were 
arbitrarily arrested, without the 
Ethiopian authorities presenting 
any charges when doing so. 

 

Eskinder Nega, Temesghen 
Desalegn, Solomon Kebede, 
Yesuf Getachew, Woubshet 
Taye, Saleh Edris and 
Tesfalidet Kidane 

Ethiopia continues to imprison 
journalists and opposition political 
party members for their views and 
opinions, with them having been 
convicted in unfair trials or are 
detained without charge. 

 

Andargachew Tsege The British-Ethiopian citizen and 
leader of an opposition party in 
exile was arrested in June 2014, 
after being condemned in 
absentia to death years earlier. He 
is still in the death row.  

GAMBIA (The)   

Solo Sandeng  Opposition leader and member of 
the United Democratic Party, was 
arrested on 14 April 2016 and died 
in detention shortly after his arrest 
in suspicious circumstances.  

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament:  

- Calls for the immediate release of 
all protestors arrested in relation 
to the 14 and 16 April 2016 
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Ousainou Darboe O. Darboe was arrested and put in 
state custody, allegedly suffering 
from torture.  

protests; requests that the 
Government of the Republic of 
The Gambia ensure due process 
for any suspects detained on 
allegations of participating in the 
attempted unconstitutional 
change of government; calls on 
the authorities of The Gambia to 
guarantee the physical and 
psychological integrity of these 
suspects in all circumstances and 
to secure medical treatment for 
those injured without delay; 
expresses its concern regarding 
the testimonies of torture and ill-
treatment of other prisoners; 

Alagie Abdoulie Ceesay, 
Ousman Jammeh, Sheikh 
Omar Colley, Imam 
Ousman Sawaneh and 
Imam Cherno Gassama 

Director of the independent radio 
station Teranga FM, A.A. Ceesay, 
was arrested on 2 July 2015 by 
state authorities arbitrarily. The 
other individuals are former key 
political figures and religious 
personalities, and they have also 
suffered from arbitrary detention 
by state authorities.  

HONDURAS   

Berta Cáceres and Nelson 
García 

On 3 March 2016 Berta Cáceres, a 
prominent environmentalist and 
indigenous rights leader and the 
founder of the Civic Council of 
Popular and Indigenous 
Organisations of Honduras 
(COPINH), was assassinated in her 
home by unidentified men. Shortly 
after, on 16 March 2016, Nelson 
García, also a member of COPINH, 
was murdered. Both human rights 
defenders had for many years had 
resisted the Agua Zacra 
hydroelectric dam in the 
Gualcarque River. The Honduran 
Government has been actively 
engaged in the investigation of 
both murderers. However, these 
deaths come to enlarge the list of 
human rights defenders killed 
between 2010 and 2016, 
amounting to 15 in late 2016.  

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament: 

- Condemns in the strongest terms 
the recent assassination of Berta 
Cáceres, Nelson García and Paola 
Barraza, as well as each of the 
earlier assassinations of other 
human rights defenders in 
Honduras; extends its sincere 
condolences to the families and 
friends of all of those human rights 
defenders; 

- Calls, as a matter of urgency, for 
immediate, independent, 
objective and thorough 
investigations into these and 
previous murders in order to bring 
their intellectual and material 
authors to justice and to put an 
end to impunity; welcomes the 
fact that, at the request of the 
Honduran Government, the 
investigation into the murder of 
Ms Cáceres includes 
representatives of the UN High 
Commissioner for Human Rights 
and of the OAS; takes the view 
that instruments available within 
the framework of the UN and the 
IACHR, such as an independent 
international investigation, as 
requested by the victims, could 
help to ensure impartial and fair 
investigation of these murders; 

- Expresses its deep concern at the 
climate of extreme violence, 

Paola Barraza On 24 January 2016, Paola Barraza 
was murdered, who was a 
defender of LGBTI rights, a 
transexual woman and a member 
of the Arcoiris association. Her 
death increases the toll of other 
prominent LGBTI activists, 
amounting at least to seven in 
2015, and at least 235 since 1994.  
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particularly against LGBTI people 
and those who defend their rights; 
stresses the need to carry out 
immediate, thorough and 
impartial investigations into the 
killings of active members of 
various LGBTI human rights 
organisations; 

CHINA   

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang 
Zhiping, Lin Rongji and Lee 
Po 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lin Rongji and Lee Po, associated 
with the publishing house Mighty 
Current and its bookstore, sold 
literary works critical of Beijing. 
They were allegedly abducted by 
China’s mainland authorities, from 
Hong Kong and other locations. In 
early January 2016, Gui Minhai 
released a media statement in 
mainland China, maintaining that 
the travelled voluntarily to 
mainland China, in what appeared 
to be a forced confession to an 
earlier conviction by China.  

In the resolution of 04 February 
2016, the European Parliament:  

- Calls on the Chinese Government 
to report without delay any 
information relating to the missing 
booksellers, and to engage in 
immediate inclusive and 
transparent dialogue and 
communication on the matter 
between the mainland authorities 
and those in Hong Kong; notes as 
a positive development the 
communication from Lee Po and 
his reunification with his spouse; 

- Expresses its concerns over 
allegations of mainland China’s 
law enforcement agencies 
operating in Hong Kong; recalls 
that it would be a violation of the 
Basic Law if mainland law 
enforcement agencies had been 
operating in Hong Kong; believes 
this would be inconsistent with 
the ‘one country, two systems’ 
principle; calls on China to respect 
the guarantees of autonomy 
granted to Hong Kong in the Basic 
Law.  

INDIA   

35 crew members, among 
which Estonians and 
Britons  

On 12 October 2013 the 35-strong 
crew (including 14 Estonians and 6 
Britons, as well as Indians and 
Ukrainians) of the US-based, Sierra 
Leone-flagged and privately 
owned ship the MV Seaman Guard 
Ohio were arrested in Tamil Nadu 
state (India) and charged with 
illegally possessing weapons in 
Indian waters. Despite attempts to 
drop the charges against them, the 
Supreme Court ordered the trial to 
proceed, which on 12 January 
2016 sentenced the 35 sailors to a 

In its resolution of 21 January 
2016, the European Parliament: 

- Calls on the Indian authorities to 
ensure that the case of the MV 
Seaman Guard Ohio crew is dealt 
with on a basis of full respect for 
the human and legal rights of the 
defendants, in line with the 
obligations enshrined in the 
various human rights charters, 
treaties and conventions that 
India has signed up to.  
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maximum of five years prison term 
and a fine of INR 3 000 (EUR 40). 

 

IRAQ   

Yazidi and other minorities August 2014 ISIS/Daesh attacked 
Yazidi communities around Sinjar 
city in Iraq’s Nineveh province, 
reportedly killing thousands. 
Several mass graves were found 
after Kurdish forces retook areas 
north of Mount Sinjar by 
December 2014. When the 
Kurdish forces retook Sinjar city in 
mid-November 2015, additional 
killing sites and apparent mass 
graves were discovered.  

The European Parliament 
recognised on 4 February 2016 
that ISIS/Daesh is committing 
genocide against Christians and 
Yazidis, among other minorities, 
which amount to war crimes, 
crimes against humanity and 
genocide.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Strongly appeals to the 
international community, in 
particular to the UN Security 
Council, to consider the reported 
mass graves in Iraq as further 
evidence of genocide and to refer 
ISIS/Daesh to the International 
Criminal Court (ICC); 

- Is particularly alarmed by the 
situation of women and children in 
the conflict, in particular the Yazidi 
women and children who are 
victims of persecution, executions, 
torture, sexual exploitation and 
other atrocities; insist that a full 
range of medical services should 
be made available, in particular for 
rape victims; calls, as a matter of 
urgency, for the EU and its 
Members States to work closely 
with the World Health 
Organisation (WHO) and to 
support it to this end; calls for the 
immediate release of all women 
and children who remain captives 
of ISIS/Daesh.  

KAZAKHSTAN   

Guzal Baidalinova and Yulia 
Kozlova 

In December 2015 the Kazakh 
authorities detained Guzal 
Baidalinova, a journalist and the 
owner of the Nakanune.kz online 
news site, in connection with a 
criminal case on charges of 
‘deliberately publishing false 
information’. On 29 February 2016 
a court acquitted journalist Yulia 
Kozlova, who also writes for 
Nakanune.kz.  

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament: 

- Expresses its concerns about the 
climate for media and free speech 
in Kazakhstan; is very concerned 
about the pressure on 
independent media outlets and 
the possible negative implications 
of new draft legislation on the 
funding of civil society 
organisations; points out that 
freedom of speech for 
independent media, bloggers and 
individual citizens is a universal 
value that cannot be bargained 
away; 

Seytkazy Matayev and Aset 
Matayev 

The head of the National Press 
Club and journalists’ union, 
Seytkazy Matayev, underwent a 
criminal investigation accused of 
corruption of public funds.  
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Ermek Narymbaev and 
Serikzhan Mambetalin, 
Bolatbek Blyalov 

Ermek Narymbaev and Serikzhan 
Mambetalin were convcited on 22 
January 2016 on charges of 
‘inciting national discord’ to three 
years and two years in prison 
respectively. Bolatbek Blyalov was 
put under limited house arrest on 
similar grounds 

- Regrets the indiscriminate 
blocking of news, social media and 
other websites on the grounds 
that they feature unlawful 
content, and calls on the Kazakh 
authorities to ensure that any 
measure to restrict access to 
internet resources is based on law; 
is concerned about the 
amendments to the 
Communications Law adopted in 
2014; 

- Calls on the Kazakh authorities to 
quash the convictions of bloggers, 
including Ermek Narymbaev, 
Serikzhan Mambetalin and 
Bolatbek Blyalov; calls for the 
release of Guzal Baidalinova; calls 
for an end to the harassment of 
Seytkazy and Aset Matayev; points 
out, in this connection, that cases 
involving journalists should be 
public and that there should be no 
harassment during the 
proceedings; 

- Is deeply worried about the 
disrespect and violation of 
prisoners’ rights in Kazakhstan’s 
prison system; is concerned about 
the physical and mental well-being 
of prisoners Vladimir Kozlov, 
Vadim Kuramshin (who won the 
Ludovic Trarieux International 
Human Rights Prize 2013) and 
Aron Atabek, who have been 
convicted on political grounds, 
and demands that they receive 
immediate access to necessary 
medical treatment and are 
allowed regular visits, including by 
family members, legal 
representatives and 
representatives of human rights 
and prisoners’ rights 
organisations; 

 

Vladimir Kozlov, Vadim 
Kuramshin and Aron 
Atabek 

V. Kozlov, C. Kuramshin and A. 
Atabek, human rights defenders 
and lawyers, were convicted on 
political grounds, and are being 
deprived of their rights as 
prisoners.  

MALAWI   

Persons with albanism PWA are facing some of the most 
extreme forms of persecution and 
human rights violations, ranging 
from widespread societal 
discrimination, verbal abuse and 
exclusion from public services to 

In its resolution of 7 July 2017, the 
European Parliament: 

- Expresses its deep concern at the 
continuous and widespread 
discrimination and persecution 
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killings, abductions, rape and 
mutilations; whereas human 
rights observers reported 448 
attacks on albinos in 2015 alone 
across 25 African countries.  

It is highly likely that these 
numbers are underestimated as 
the authorities do not 
systematically monitor and 
document such crimes or lack the 
capacity and resources to conduct 
thorough investigations.  

faced by persons with albinism in 
Africa, in particular following the 
recent rise in violence in Malawi; 
strongly condemns all killings, 
abductions, mutilations and other 
inhuman and degrading treatment 
suffered by PWA and expresses its 
condolences and solidarity to the 
families of the victims; condemns 
also any speculative trading in 
PWA’s body parts; 

- Deplores the silence and inertia 
surrounding these events; recalls 
that the primary responsibility of a 
state is to protect its citizens, 
including vulnerable groups, and 
urges the Government of Malawi 
and the authorities of all the 
countries affected to take all the 
necessary measures to eliminate 
all forms of violence and 
discrimination against PWA and 
protect their dignity, human rights 
and well-being, as well as those of 
their family members. 

MYANMAR   

The Rohingya people Approximately one million 
Rohingya are one of the world’s 
most persecuted minorities, and 
have been officially stateless since 
the 1982 Burmese Citizenship 
Law. The Rohingya are unwanted 
by the Myanmar authorities and 
by neighbouring countries, 
although some of the latter host 
large refugee populations.  

The UN High Commissioner for 
Human Rights Zeid Ra’ad Al 
Hussein, in his report of 20 June 
2016, described the continued 
serious rights violations against 
the Rohingya, including arbitrary 
deprivation of nationality, which 
renders them stateless, severe 
restriction of freedom of 
movement, threats to life and 
security, denial of the rights to 
health and education, forced 
labour, sexual violence and 
limitations on their political rights, 
‘which may amount to crimes 
against humanity’.  

In its resolution of 7 July 2016, the 
European Parliament: 

- Reiterates its deepest concern 
about the plight of Rohingya 
refugees in South-East Asia and 
calls for regional and international 
mobilisation to provide them with 
urgent assistance in their 
extremely vulnerable situation; 
expresses its condolences to the 
families of victims of human 
traffickers, violence and lack of 
protection from official authorities 
in destination countries; 

- Calls on the Government of 
Myanmar to safeguard the 
Rohingya people from any form of 
discrimination and to end 
impunity for violations against the 
Rohingya; recalls the long-overdue 
statement of 18 May 2015 by the 
spokesperson for Ms Suu Kyi’s 
party, the NLD, that the 
Government of Myanmar should 
grant citizenship to the Rohingya 
minority; calls on Ms Suu Kyi, a 
winner of the Sakharov Prize, to 



 

PE608.041v02-00 40/61 RR\1140311LV.docx 

LV 

use her key positions in the 
Government of Myanmar to 
improve the situation of the 
Rohingya minority.  

The Rohingya people On 9 October 2016 gunmen 
attacked three police outposts 
near the Bangladesh border, 
leaving nine police officers dead 
and many weapons missing; 
whereas the Government of 
Myanmar claimed the gunmen 
were Rohingya militiamen and, 
following this, declared 
Maungdaw district an ‘operation 
zone’ with curfews and other 
severe restrictions, including for 
journalists and outside observers, 
who are not allowed to access the 
area.  

According to human rights 
organisations, local sources report 
serious human rights abuses by 
government forces in the so-called 
operation zone. The Government 
of Myanmar has reported the 
deaths of 69 alleged militants and 
17 members of the security forces, 
a claim which cannot be 
independently verified due to 
access restrictions.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Is extremely concerned about the 
reports of violent clashes in 
northern Rakhine State and 
deplores the loss of lives, 
livelihoods and shelter and the 
reported disproportionate use of 
force by the armed forces of 
Myanmar; confirms that the 
Myanmar authorities have a duty 
to investigate the 9 October 2016 
attacks and prosecute those 
responsible, but that this must be 
done in accordance with human 
rights standards and obligations; 

- Recommends that the 
governments of the countries that 
cope with the influx of Rohingya 
refugees cooperate closely with 
the UNHCR, which has the 
technical expertise to screen for 
refugee status and the mandate to 
protect refugees and stateless 
people; urges those countries to 
respect the principle of non-
refoulement and not to push the 
Rohingya refugees back, at least 
until a satisfactory and dignified 
solution for their situation has 
been found; calls in particular 
upon Bangladesh to allow the 
entry of Rohingya refugees, whilst 
acknowledging the efforts already 
made by Bangladesh to host 
several hundred thousand 
refugees.  

NIGERIA   

Victims of Boko Haram Boko Haram killed at least 8 200 
civilians in 2014 and 2015. It is 
estimated that more than 2,6 
million people have been 
displaced and more than 14,8 
million affected by the Boko 
Haram insurgency.  

Around 270 schoolgirls were 
abducted by Boko Haram on 14-15 
April 2014 from a school in Chibok, 

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns the recent 
violence and attacks by Boko 
Haram, and calls on the Federal 
Government to protect its 
population and address the root 
causes of the violence by ensuring 
equal rights for all citizens, 
including by addressing the issues 



 

RR\1140311LV.docx 41/61 PE608.041v02-00 

 LV 

north-east Nigeria, and whereas 
the majority are still missing. It is 
feared that most were forced to 
either marry insurgents or to 
become insurgents themselves, 
subjected to sexual violence or 
sold into slavery, and non-Muslim 
girls were forced to convert to 
Islam. Boko Haram has abducted 
more than 2 000 women and girls 
since 2009, including around 400 
from Damasak in Borno state on 
24 November 2014.  

of inequality, control of fertile 
farmlands, unemployment and 
poverty; rejects any violent 
retaliation in breach of 
humanitarian law perpetrated by 
the Nigerian military; welcomes, 
however, the Nigerian Army’s 
‘Safe Corridor’ programme 
designed to rehabilitate Boko 
Haram fighters; 

- Calls on the Nigerian 
Government to develop a 
comprehensive strategy that 
addresses the root causes of 
terrorism, and to investigate, as 
promised, evidence that the 
Nigerian military might have 
committed human rights 
violations; welcomes the Abuja 
Security Summit, to take place in 
May 2016, and calls on all 
stakeholders to identify concrete, 
viable solutions to fight terrorism 
without sacrificing respect for 
human rights and democracy; 
further underlines the importance 
of regional cooperation in 
addressing the threat posed by 
Boko Haram; 

PAKISTAN   

Asia Bibi Asia Bibi has been charged with a 
blasphemy crime and sentenced 
to death. Her case is embedded in 
a more general atmosphere of lack 
of freedom of religion and belief, 
where Christians and other 
minorities face not only 
persecution by extremists, but 
also legal discrimination, in 
particular through Pakistan’s 
blasphemy laws, which are 
discriminatory and are widely 
misused by those with personal 
and political motives.  

Certain student unions at the 
universities and the Khatm-e-
Nubuwwat Lawyers’ Forum, are 
reportedly the driving force 
behind the rise in prosecutions for 
blasphemy charges in the 
Pakistani courts and is against any 
attempts by legislators to reform 
the relevant law.  

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament:  

- Expresses deep concern at the 
systemic and grave violations of 
freedom of religion and belief in 
Pakistan; stresses the importance 
of respect for the fundamental 
rights of all religious and ethnic 
minorities living in Pakistan so that 
they can continue to live in dignity, 
equality and safety, and practise 
their religion in complete freedom 
without any kind of coercion, 
discrimination, intimidation or 
harassment, in accordance with 
the founding principles of 
Pakistan; 
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PHILIPPINES (The)   

Victims of the war on drugs During his election campaign and 
first days in office, President 
Duterte repeatedly urged law 
enforcement agencies and the 
public to kill suspected drug 
traffickers who did not surrender, 
as well as drug users.  

Figures released by the Philippine 
National Police show that from 1 
July to 4 September 2016 police 
killed over a thousand suspected 
drug pushers and users, and 
whereas further police statistics 
attribute the killing of over a 
thousand alleged drug dealers and 
users in the past two months to 
unknown gunmen; whereas, as 
reported by Al Jazeera, more than 
15 000 drug suspects have been 
arrested, mostly on the basis of 
hearsay and allegations put 
forward by fellow citizens, and 
whereas almost 700 000 have 
surrendered ‘voluntarily’ to police 
and registered for treatment 
under the Tokhang programme in 
order to avoid being targeted by 
police or vigilantes.  

In its resolution of 15 September 
2016, the European Parliament: 

- Understands that in the 
Philippines millions of people are 
negatively affected by the high 
level of drug addiction and its 
consequences; expresses its 
strongest concerns, however, at 
the extraordinarily high numbers 
killed during police operations and 
by vigilante groups in the context 
of an intensified anti-crime and 
anti-drug campaign targeting drug 
dealers and users, and urges the 
Government of the Philippines to 
put an end to the current wave of 
extrajudicial executions and 
killings; 

- Urges the Philippine Government 
to condemn the actions of 
vigilante groups and to investigate 
their responsibility for the killings; 
urges the Philippine authorities to 
conduct an immediate, thorough, 
effective and impartial 
investigation in order to identify 
all those responsible, to bring 
them before a competent and 
impartial civil tribunal and to apply 
the penal sanctions provided for 
by the law.  

RUSSIA   

Ildar Dadin In early December 2015 the 
Russian opposition activist Ildar 
Dadin was sentenced to three 
years in jail after organising a 
series of peaceful anti-war 
protests and assemblies, being the 
first person in Russia to be 
convicted under a tough public 
assembly law adopted in 2014.  

Ildar Dadin was sentenced to two 
years and a half on appeal, and has 
reporterdly suffered repeated 
torture, beatings, inhumane 
treatment and threats of murder 
at the hands of the Russian 
authorities.  

The number of political prisoners 
in Russia has significantly 

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Urges the Russian authorities to 
conduct a thorough and 
transparent investigation of the 
allegations made by Ildar Dadin of 
torture and ill-treatment, with the 
participation of independent 
human rights experts; calls for an 
independent investigation into the 
allegations of torture, abuse and 
degrading and inhumane 
treatment on the part of state 
officials in Russian detention 
facilities, labour camps and 
prisons; 

- Reminds Russia of the 
importance of full compliance 



 

RR\1140311LV.docx 43/61 PE608.041v02-00 

 LV 

increased in recent years, which 
was in November 2016 of 102, 
according to the Memorial Human 
Rights Centre. At the same time, 
Russia is severely tightening its 
control and repression over 
human rights organisations.  

with its international legal 
obligations, as a member of the 
Council of Europe and the 
Organisation for Security and 
Cooperation in Europe, and with 
fundamental human rights and the 
rule of law as enshrined in various 
international treaties and 
agreements that Russia has signed 
and is party to; underlines that the 
Russian Federation can be 
considered a reliable partner in 
the sphere of international 
cooperation only if it keeps up its 
obligations under international 
law; in this regard, expresses its 
concern over the presidential 
decree withdrawing Russia from 
the Rome Statute of the ICC; 

RWANDA   

Victoire Ingabire On 30 October 2012 Victoire 
Ingabire, President of the Unified 
Democratic Forces (UDF), was 
sentenced to eight years’ 
imprisonment for conspiracy to 
harm the authorities using 
terrorism, and for minimising the 
1994 genocide, on the basis of 
relations with the Democratic 
Forces for the Liberation of 
Rwanda (FDLR).  

In September 2016 a delegation 
from the European Parliament 
was denied access to jailed 
opposition leader Victoire 
Ingabire.  

Human rights organisations have 
denounced the first-instance trial 
of Victoire Ingabire, as serious 
irregularities were observed and 
she was treated unfairly. In its 
report, Amnesty International 
points to prejudicial public 
statements made by the Rwandan 
President in advance of her trial, 
and a reliance on confessions from 
detainees in Camp Kami where 
torture is alleged to be used.  

In 2015, Ms Ingabire appealed to 
the African Court on Human and 
Peoples’ Rights, accusing the 
Rwandan Government of violating 
her rights. In March 2015, Rwanda 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns politically 
motivated trials, the prosecution 
of political opponents and the 
prejudging of the outcome of the 
trial; urges the Government of 
Rwanda to extend economic and 
social achievements to the field of 
human rights in order to fully 
move towards a modern and 
inclusive democracy; urges the 
Rwandan authorities to ensure 
that Victoire Ingabire’s appeal 
process is fair and meets the 
standards set under Rwandan and 
international law; underlines that 
trials and the charges brought 
against accused persons cannot be 
based on vague and imprecise 
laws, and the misuse thereof, as is 
occurring in the case of Victoire 
Ingabire; 

- Expresses its deep concerns at 
the Rwandan Supreme Court’s 
denial of appeal and judgement 
sentencing Victoire Ingabire to 15 
years’ imprisonment and at the 
worsening conditions of her 
detention; believes that the 
appeal process conducted in 
Rwanda did not meet 
international standards, including 
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withdrew from the jurisdiction of 
the African Court, claiming that 
Rwanda’s courts were capable of 
dealing with all local cases. On 
year later, the Rwandan 
Government withdrew its 
declaration allowing individuals to 
file complaints directly with the 
African Court on Human and 
Peoples’ Rights, only days before 
judges were to hear a case 
brought against the Rwandan 
Government by Victoire Ingabire.  

Ms Ingabire’s right to presumption 
of innocence; 

- Stresses that Rwanda’s 
withdrawal in March 2016 from 
the jurisdiction of the African 
Court on Human and Peoples’ 
Rights (ACHPR) just a few days 
prior to the hearing of the appeal 
case by Ms Ingabire is 
circumstantial and is aimed at 
limiting the direct access of 
individuals and NGOs to the Court; 

- Urges the Rwandan authorities to 
step up their efforts to investigate 
the cases of Illuminée Iragena, 
John Ndabarasa, Léonille 
Gasangayire and other individuals 
who are feared to have been 
forcibly disappeared, to reveal 
their whereabouts and release or 
try them, if they are in detention, 
as well as to ensure the fairness of 
the trials of actual or suspected 
government opponents or critics, 
including those of Frank Rusagara, 
Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and 
their respective co-accused; 

Illuminée Iragena and 
Léonille Gasengayire 

FDU-Inkingi, V. Ingabire’s party, is 
not able to register as a political 
party and several of its members 
were threatened, arrested or 
detained, including Illuminée 
Iragena and Léonille Gasengayire 

SUDAN   

Khalfálah Alafif Muktar, 
Arwa Ahmed Elrabie, Al-
Hassan Kheiry, Imani-Leyla 
Raye, Abu Hureira 
Abdelrahman, Al-Baqir Al-
Afif Mukhtar, Midhat 
Afifadeen and Mustafa 
Adam 

On 29 February 2016 the NISS 
brutally raided the Khartoum 
Centre for Training and Human 
Development (TRACKS), a civil 
society organisation, following 
which the director Khalfálah Alafif 
Muktar and activists Arwa Ahmed 
Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-
Leyla Raye, Abu Hureira 
Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif 
Mukhtar, Midhat Afifadeen and 
Mustafa Adam were arrested and 
charged with criminal conspiracy 
and waging war against the state, 
charges which carry the death 
penalty. 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Condemns the arbitrary arrest 
and detention of activists and the 
ongoing detention of human rights 
defenders and journalists in 
Sudan; urges the Government of 
Sudan to guarantee the peaceful 
exercise of the freedoms of 
expression, association and 
assembly; underlines that the 
National Dialogue will only 
succeed if carried out in an 
atmosphere in which the 
freedoms of expression, media, 
association and assembly are 
guaranteed; 

- Reaffirms that freedom of 
religion, conscience or belief is a 
universal human right that needs 
to be protected everywhere and 
for everyone; demands that the 
Sudanese Government repeal any 
legal provisions that penalise or 

Petr Jašek, Hassan 
Abduraheem Kodi Taour, 
Kuwa Shamal and 
Abdulmonem Abdumawla 
Issa Abdumawla 

Petr Jašek, Hassan Abduraheem 
Kodi Taour, Kuwa Shamal and 
Abdulmonem Abdumawla Issa 
Abdumawla were detained and 
faced trial on charges of 
highlighting alleged Christian 
suffering in war-ravaged areas of 
Sudan. 
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discriminate against individuals 
for their religious beliefs, 
especially in the case of apostasy 
and especially concerning Czech 
Christian aid worker Petr Jašek, 
Sudanese pastors Hassan 
Abduraheem Kodi Taour, Kuwa 
Shamal and Darfuri graduate 
student Abdulmonem Abdumawla 
Issa Abdumawla. 

TAJIKISTAN   

Abubakr Azizkhodzhaev, 
Zaid Saidov, Umarali 
Kuvatov and Maksud 
Ibragimov 

Abubakr Azizkhodzhaev was 
detained in February 2016 after 
raising critical concerns about 
corrupt business practices. Zaid 
Saidov was sentenced to 29 years 
in prison in prosecutions linked to 
his having run for office in the 
November 2013 presidential 
elections. Umarali Kuvatov was 
killed in Istanbul in March 2015 
and Maksud Ibragimov was 
stabbed and kidnapped in Russia 
before being returned to Tajikistan 
and sentenced in July 2015 to 17 
years’ imprisonment.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Calls for the release of all those 
imprisoned on politically motived 
charges, including Abubakr 
Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, 
Maksud Ibragimov, IRPT deputy 
leaders Mahmadali Hayit and 
Saidumar Hussaini, and 11 other 
IRPT members; 

- Urges the Tajik authorities to 
quash the convictions of, and to 
release, attorneys and lawyers, 
including Buzurgmehr Yorov, 
Nodira Dodajanova, Nuriddin 
Mahkamov, Shukhrat Kudratov 
and Firuz and Daler Tabarov; 

- Urges the authorities of 
Tajikistan to give defence 
attorneys and political figures fair, 
open and transparent trials, to 
provide substantive protections 
and procedural guarantees in 
accordance with Tajikistan’s 
international obligations and to 
authorise the reinvestigation by 
international organisations of all 
reported violations of human 
rights and dignity; calls for all 
those imprisoned or detained to 
be granted access to independent 
legal services, together with the 
right to meet their family 
members regularly; recalls that, 
for every sentence issued, clear 
evidence must be presented to 
justify the criminal charges 
brought against the defendant.  

Mahmadali Hayit, Saidumar 
Hussaini, Buzurgmehr 
Yorov, Nodira Dodajanova, 
Nuriddin Mahkamov, 
Shukhrat Kudratov and 
Firuz and Daler Tabarov 

Tajikistan’s political opposition 
have been systematically 
targeted; In September 2015 the 
Islamic Renaissance Party of 
Tajikistan (IRPT) was banned after 
being linked to a failed coup 
earlier that month.  

On 2 June 2016 the Supreme Court 
in Dushanbe sentenced 
Mahmadali Hayit and Saidumar 
Hussaini, deputy leaders of the 
banned IRPT, to life imprisonment 
on charges of having been behind 
an attempted coup in 2015.  

Several lawyers who applied to act 
as defence attorneys for IRPT 
defendants have received death 
threats and have been arrested, 
detained and imprisoned; 
whereas the arrests of 
Buzurgmehr Yorov, Nodira 
Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, 
Shukhrat Kudratov and Firuz and 
Daler Tabarov raise major 
concerns about compliance with 
international standards relating to 
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the independence of lawyers, 
closed trials and limited access to 
legal representation.  

THAILAND   

Andy Hall The workers’ rights defender Mr 
Andy Hall, an EU citizen, was 
sentenced on 20 September 2016 
to a three-year suspended jail 
term and fined THB 150 000 after 
contributing to a report by Finnish 
NGO Finnwatch exposing labour 
rights violations in a Thai 
pineapple processing plant, 
Natural Fruit Company Ltd.  

Andy Hall was formally indicted for 
criminal defamation and a 
computer crime relating to the 
online publication of the report, 
and whereas Mr Hall’s two 
criminal cases were allowed to 
proceed through the Thai judicial 
system. 

On 18 September 2015 the 
Prakanong Court in Bangkok, 
ruling in favour of Mr Hall, upheld 
the dismissal of the other criminal 
defamation proceedings brought 
against him, which have been 
appealed by Natural Fruit 
Company Ltd and the Thai 
Attorney General and which are 
currently before the Supreme 
Court 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Calls on the Thai Government to 
take all necessary measures to 
ensure that the rights – including 
the right to a fair trial – of Mr Hall 
and other human rights defenders 
are respected and protected, and 
to create an enabling environment 
conducive to the enjoyment of 
human rights and, specifically, to 
ensure that the promotion and 
protection of human rights are not 
criminalised; 

- Calls on the Thai authorities to 
ensure that the country’s 
defamation laws are compliant 
with the International Covenant 
on Civil and Political Rights 
(ICCPR), to which it is a state party, 
and also to revise the Computer 
Crime Act, the current wording of 
which is too vague.  

UKRAINE   

Crimean Tatars The Russian Federation has 
illegally annexed Crimea and 
Sevastopol and therefore violated 
international law, including the 
UN Charter, the Helsinki Final Act, 
the 1994 Budapest Memorandum 
and the 1997 Treaty of Friendship, 
Cooperation and Partnership 
between the Russian Federation 
and Ukraine. 

Targeted abuses have been 
registered against the Tatar 
community, the majority of which 
opposed the Russian takeover and 
boycotted the so-called 
referendum on 16 March 2014, 
particularly through the 

In its resolution of 4 February 
2016, the European Parliament: 

- Condemns the severe restrictions 
on the freedoms of expression, 
association and peaceful 
assembly, including at traditional 
commemorative events such as 
the anniversary of the deportation 
of the Crimean Tatars by Stalin’s 
totalitarian Soviet Union regime 
and cultural gatherings of the 
Crimean Tatars; stresses that, in 
line with international law, the 
Tatars, as an indigenous people of 
Crimea, have the right to maintain 
and strengthen their distinct 
political, legal, economic, social 
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enforcement of Russia’s vague 
and overly broad ‘antiextremist’ 
legislation to intimidate or silence 
critics; whereas these abuses 
include abduction, forced 
disappearance, violence, torture 
and extrajudicial killings that the 
de facto authorities have failed to 
investigate and prosecute 

and cultural institutions; calls for 
respect for the Mejlis as the 
legitimate representation of the 
Crimean Tatar community, and for 
avoidance of any harassment and 
systematic persecution of its 
members; expresses concern at 
the infringement of their property 
rights and liberties, their 
intimidation and incarceration, 
and disrespect of their civic, 
political and cultural rights; notes 
with equal concern the restrictive 
re-registration requirements for 
media outlets, as well as for civil 
society organisations;  

- Calls on the Russian Federation 

authorities and the de facto 
authorities in Crimea, which are 
bound by international 
humanitarian law and 
international human rights law, to 
grant unimpeded access to Crimea 
for international institutions and 
independent experts from the 
OSCE, the United Nations and the 
Council of Europe, as well as for 
any human rights NGOs or news 
media outlets that wish to visit, 
assess and report on the situation 
in Crimea; calls on the Council and 
the EEAS to put pressure on Russia 
in this regard; welcomes the 
decision of the Secretary General 
of the Council of Europe to send 
his Special Representative for 
Human Rights to Crimea, as this 
was the first visit following the 
Russian annexation and is 
expected to provide a fresh 
assessment of the situation on the 
ground; looks forward to his 
findings; stresses that any 
international presence on the 
ground should be coordinated 
with Ukraine; 

Crimean Tatars On 26 April 2016 the so-called 
Supreme Court of Crimea ruled in 
favour of a request by the so-
called Prosecutor-General of 
Crimea, Natalia Poklonskaya, 
accusing the Mejlis, which had 
been the representative body of 
the Crimean Tatars since its 

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns the decision 
of the so-called Supreme Court of 
Crimea to ban the Mejlis of the 
Crimean Tatar People, and 
demands its immediate reversal; 
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establishment in 1991 and had 
enjoyed full legal status since May 
1999, of extremism, terrorism, 
human rights violations, illegal 
actions and acts of sabotage 
against the authorities 

The Mejlis has now been declared 
an extremist organisation and 
included in the Russian Justice 
Ministry’s list of NGOs whose 
activities must be suspended. The 
activities of the Mejlis have 
consequently been banned in 
Crimea and in Russia.  

The decision of the so-called 
Prosecutor-General and so-called 
Supreme Court of Crimea are 
intrinsic parts of the policy of 
repression and intimidation on the 
part of the Russian Federation, 
which is punishing this minority for 
its loyalty towards the Ukrainian 
state during the illegal annexation 
of the peninsula in 2014.  

considers this decision to 
constitute systemic and targeted 
persecution of the Crimean Tatars, 
and to be a politically motivated 
action aimed at further 
intimidating the legitimate 
representatives of the Tatar 
community; stresses the 
importance of this democratically 
elected decision-making body 
representing the Crimean Tatar 
people; 

- Points out that the ban on the 
Mejlis of the Crimean Tatar 
People, which is the legitimate and 
recognised representative body of 
the indigenous people of Crimea, 
will provide fertile ground for 
stigmatising the Crimean Tatars, 
further discriminating against 
them and violating their human 
rights and basic civil liberties, and 
is an attempt to expel them from 
Crimea, which is their historical 
motherland; is concerned that the 
branding of the Mejlis as an 
extremist organisation may lead to 
additional charges in accordance 
with provisions of the Criminal 
Code of the Russian Federation; 

- Recalls that the banning of the 
Mejlis means that it will be 
prohibited from convening, 
publishing its views in the mass 
media, holding public events or 
using bank accounts; calls for the 
EU to provide financial support for 
the activities of the Mejlis while it 
is in exile; calls for increased 
financing for human rights 
organisations working on behalf of 
Crimea; 

 

VIETNAM   

Lê Thu Hà, Nguyễn 

Văn Đài, Trần Minh Nhật, 
Trần Huỳnh Duy Thức, 
Thích Quảng Độ,  

Vietnamese lawyer and human 
rights activist, Lê Thu Hà, was 
arrested on 16 December 2015, at 
the same time as a prominent 
fellow human rights lawyer, 
Nguyễn Văn Đài, who was arrested 
for conducting propaganda 
against the state.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Calls on the Government of 
Vietnam to put an immediate stop 
to all harassment, intimidation, 
and persecution of human rights, 
social and environmental activists; 
insists that the government 
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On 22 February 2016 human rights 
defender Trần Minh Nhật was 
attacked by a police officer at his 
home in Lâm Hà district, Lâm Đồng 
Province. Trần Huỳnh Duy Thức, 
who was imprisoned in 2009 after 
a trial with no meaningful defence, 
received a sentence of 16 years 
followed by five years under house 
arrest. There is serious concern for 
the deteriorating health of 
Buddhist dissident Thích Quảng 
Độ, who was currently under 
house arrest.  

respect these activists’ right to 
peaceful protest and release 
anyone still wrongfully held; asks 
for the immediate release of all 
activists who have been unduly 
arrested and imprisoned such as 
Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần 
Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức 
and Thích Quảng Độ; 

- Condemns the conviction and 
harsh sentencing of journalists 
and bloggers in Vietnam such as 
Nguyễn Hữu Vinh and his 
colleague Nguyễn Thị Minh Thúy, 
and Đặng Xuân Diệu, and calls for 
their release; 

- Deplores the continuing 
violations of human rights in 
Vietnam, including political 
intimidation, harassment, 
assaults, arbitrary arrests, heavy 
prison sentences and unfair trials, 
perpetrated against political 
activists, journalists, bloggers, 
dissidents and human rights 
defenders, both on- and offline, in 
clear violation of Vietnam’s 
international human rights 
obligations; 

Kim Quốc Hoa The former editor-in-chief of the 
newspaper Người Cao Tuổi, had 
his journalist’s licence revoked in 
early 2015 and was later 
prosecuted under Article 258 of 
the criminal code for abusing 
democratic freedoms, after the 
newspaper exposed a number of 
corrupt officials.  

ZIMBABWE   

Promise Mkwananzi and 
Linda Masarira 

In May 2016 thousands of 
demonstrators – informal traders, 
unemployed young people and, 
now, professional people – have 
taken to the streets in a number of 
urban centres across Zimbabwe to 
protest against job losses, mass 
unemployment and the 
government’s failure to meet 
people’s basic economic 
expectations, namely a labour 
market that provides jobs, a public 
workforce that is paid on time, a 
trustworthy stable currency and 
an affordable price regime.  

The protest movement led by 
clergyman Evan Mawarire, using 
the hashtag #ThisFlag, has drawn 
support from churches and the 
middle class, which had hitherto 
tended to steer clear of street 
politics. 

In its resolution of 15 September 
2016, the European Parliament: 

- Expresses serious concern about 
the increase in violence against 
demonstrators in Zimbabwe in 
recent months; notes with alarm 
the recently announced one-
month ban on demonstrations; 
calls on the government and all 
parties in Zimbabwe to respect the 
right to demonstrate peacefully in 
order to address genuine 
concerns, and urges the 
Zimbabwean authorities to 
investigate allegations of 
excessive use of force and other 
human rights abuses by elements 
within the Zimbabwe police, and 
to hold them to account; 

- Expresses its continued concern 
about the abduction of Itai 
Dzamara; demands that habeas 
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On 6 July 2016 the opposition 
movement #ThisFlag called for a 
national ‘stay-away’ day in protest 
against the government’s inaction 
against corruption, impunity and 
poverty. This resulted in a massive 
shutdown of most shops and 
businesses in the capital and led to 
a severe crackdown by the 
authorities. 

Promise Mkwananzi, the leader of 
#Tajamuka, a social movement 
linked to the July stay-away, who 
was arrested and charged for 
inciting public violence, has been 
released on bail. #Tajamuka 
activist, Linda Masarira, was 
arrested during the protest in July 
2016.  

corpus be respected and that 
those responsible for his 
abduction be brought to justice; 
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ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS 

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2016 and relating 

directly or indirectly to human rights violations in the world 

Country 

Date of 

adoption in 

plenary 

Title 

Africa 

Ethiopia +1 21.01.2016 Ethiopia 

Libya *2 04.02.2016 Situation in Libya  

Egypt + 10.03.2016 Egypt, notably the case of Giulio Regeni  

DRC +  10.03.2016 The Democratic Republic of the Congo  

DRC * 01.12.2016 
Situation in the Democratic Republic of the 

Congo  

Nigeria +  14.04.2016 Nigeria  

The Gambia +  12.05.2016 The Gambia  

Djibouti + 12.05.2016 Djibouti 

Malawi +  07.07.2016 
Situation of persons with albinism in Africa, 

notably in Malawi  

Somalia (no individual cases or 

minority) + 
15.09.2016 Somalia 

Zimbabwe +  15.09.2016 Zimbabwe  

Sudan + 06.10.2016 Sudan 

Rwanda +  06.10.2016 Rwanda, the case of Victoire Ingabire  

Americas 

Honduras + 14.04.2016 
Honduras: situation of human rights 

defenders  

Brazil + 24.11.2016 
Situation of the Guarani-Kaiowá in the 

Brazilian state of Mato Grosso do Sul  

Asia 

                                                 
1 + - urgency resolution according to rule 135, EP RoP 
2 * - resolutions with human rights-related issues 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0023+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0084+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0085+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0130+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0219+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0220+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0314+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0314+0+DOC+PDF+V0//EN
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North Korea (no individual cases or 

minority) +  
21.01.2016 North Korea  

India + 21.01.2016 
EU citizens under detention in India, 

notably Estonian and UK seamen  

China +  04.02.2016 
The case of the missing book publishers in 

Hong Kong 

Kazakhstan +  10.03.2016 Freedom of expression in Kazakhstan  

Pakistan +  14.04.2016 Pakistan, in particular the attack in Lahore  

Cambodia + 09.06.2016 Cambodia 

Tajikistan +  09.06.2016 
Tajikistan: situation of prisoners of 

conscience  

Vietnam + 09.06.2016 Vietnam 

Myanmar +  07.07.2016 
Myanmar, notably the situation of the 

Rohingya  

The Philippines +  15.09.2016 The Philippines  

Thailand +  06.10.2016 Thailand, notably the situation of Andy Hall  

China + 24.11.2016 
The case of Gui Minhai, jailed publisher in 

China 

Myanmar +  15.12.2016 
The situation of the Rohingya minority in 

Myanmar  

China + 15.12.2016 
The cases of the Larung Gar Tibetan 

Buddhist Academy and Ilham Tohti  

Europe 

Ukraine + 04.02.2016 
Human rights situation in Crimea, in 

particular of the Crimean Tatars  

Ukraine +  12.05.2016 Crimean Tatars  

Turkey * 27.10.2016 Situation of Journalists in Turkey  

Russia +  24.11.2016 
The case of Ildar Dadin, prisoner of 

conscience in Russia 

Middle East 

Bahrain +  04.02.2016 Bahrain: the case of Mohammed Ramadan  

Bahrain +  07.07.2016 Bahrain  
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Syria *  06.10.2016 Situation in Syria  

Iraq * 27.10.2016 Situation in Northern Iraq/Mosul 

Syria *  26.11.2016 Situation in Syria  

Iraq + 15.12.2016 Mass graves in Iraq  

Yemen *  25.02.2016 Situation in Yemen  

Cross-cutting issues 

UNHRC sessions 21.01.2016 
EU priorities for the UNHRC sessions in 

2016 

Persecution of religious minorities 04.02.2016 
Systematic mass murder of religious 

minorities by ISIS  

Migration 12.04.2016 

The situation in the Mediterranean and the 

need for a holistic EU approach to 

migration  

International Humanitarian Law 28.04.2016 
Attacks on hospitals and schools as 

violations of international humanitarian law  

Women & migration 08.03.2016 
The situation of women refugees and 

asylum seekers in the EU  

Trafficking 12.05.2016 
Preventing and combating trafficking in 

human beings  

Trafficking 05.07.2016 
The fight against trafficking in human 

beings in the EU’s external relations  

Torture 04.10.2016 

Trade in certain goods which could be used 

for capital punishment, torture or other 

treatment or punishment  

Migration 25.10.2016 Human rights in migration in third countries  

Women 13.12.2016 
Rights of Women in the Eastern Partnership 

States 

Corporate liability and human 

rights 
25.10.2016 

Corporate liability for serious human rights 

abuses in third countries  

Social and environmental standards 

and human rights 
05.07.2016 

Social and environmental standards, human 

rights and corporate responsibility 
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7.11.2017 

 SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Ārlietu komitejai 

par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

(2017/2122(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Jordi Solé 

 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā ES ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un visās tās darbībās ievērot 

integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai; 

B. tā kā bruņota konflikta apstākļos sievietes un bērni, tostarp sievietes un bērni, kuri ir 

bēgļi, ir viena no sabiedrības visneaizsargātākajām grupām; 

C. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības balstās uz cilvēka 

pamattiesībām un ir būtiski svarīgi cilvēka cieņas aspekti; tā kā līdz šim tie vēl nav 

nodrošināti visās pasaules daļās; 

D. tā kā vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir pasaulē izplatītākais cilvēktiesību 

pārkāpumu veids, kas sastopams visos sabiedrības slāņos neatkarīgi no vecuma, 

izglītības, ienākumu līmeņa, sociālā stāvokļa vai izcelsmes vai mītnes valsts, un ir 

ievērojams šķērslis dzimumu līdztiesībai; 

E. tā kā ES vīriešu un sieviešu līdztiesības stratēģijā ir paredzēts integrēt dzimumu 

līdztiesību Savienības tirdzniecības politikā, 

1. atgādina, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības un tās 

dalībvalstu pamatprincipiem un ka dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana ir viens no 

Savienības galvenajiem mērķiem, kas ir iestrādāts līgumos; tādēļ aicina Komisiju 

iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu visos ES tiesību aktos, pamatnostādnēs, rīcībā un 

finansējumā, kā vienu no ES pamatprincipiem, īpaši uzsvarot ES ārējo attiecību 
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politiku; uzsver nepieciešamību stiprināt ES delegāciju lomu, kā arī EĀDD galvenā 

padomdevēja dzimumu jautājumos lomu, nodrošinot īpašu budžetu viņas kompetencei; 

2. atgādina, ka ES rīcības plāns par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm attīstībā ir viens no būtiskiem ES instrumentiem, ar ko uzlabot 

dzimumu līdztiesību trešās valstīs, un tādēļ uzskata, ka GAP2 būtu jāveido kā Komisijas 

paziņojums; aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju par GAP 

atjaunošanu; 

3. aicina Komisiju iekļaut brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm, kurās sieviešu 

tiesības ir ierobežotas vai tādu vispār nav, klauzulas, kurās iekļauts aicinājums šīm 

valstīm īstenot aktīvu politiku, lai atzītu šīs tiesības; 

4. aicina dalībvalstis un Komisiju sniegt pastāvīgu atbalstu, lai aizsargātu cilvēktiesību 

aizstāvjus, sieviešu organizācijas un līderes kā aktīvus dalībniekus, kuru pienākums ir 

veicināt, aizsargāt un palielināt informētību par sieviešu tiesībām; 

5. aicina EĀDD nodrošināt, lai ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijas secinājumi tiek 

iekļauti tā politikas virzienos un sniegtu jaunu stimulu, kas veicinātu sieviešu 

ekonomisko iespēju palielināšanu, risinot dzimumu nevienlīdzības problēmas mainīgajā 

darba tirgū; 

6. norāda, ka sieviešu tiesību palielināšana sniedz pozitīvu ieguldījumu, lai panāktu 

iekļaujošu, taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību un ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka visos 

ilgtspējīgas attīstības mērķos tiek skaidri pievērsta uzmanība dzimumu līdzsvaram un 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm un ka ir aktīvāk jācenšas pilnībā īstenot 

sieviešu tiesības un efektīvi īstenot politiku, kas veicina sieviešu ekonomisko un sociālo 

iespēju palielināšanu un sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; uzsver, ka īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš pamatiedzīvotāju sieviešu iespēju palielināšanai; 

7. uzsver, ka sievietes ir jāmudina organizēt arodbiedrību struktūras un ka viņas nedrīkst 

diskriminēt uzņēmumu finansējuma piešķiršanā; 

8. stingri iesaka iekļaut izglītību, kā būtisku EĀDD politikas daļu ar mērķi, lai nodrošinātu 

pilnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai visiem bērniem, jo īpaši saistībā ar konfliktiem 

un humanitārajām un migrācijas krīzēm, kurās bērniem var būt liegtas iespējas iegūt 

pamata izglītību; uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāvelta izglītības pieejamībai meitenēm, 

nepieļaujot risku; 

9. aicina EĀDD veicināt sieviešu kā miera veidotāju lomu, lai sekmētu sieviešu dalību 

vadības un lēmumu pieņemšanas procesā, un piešķirt šiem uzdevumiem svarīgu nozīmi 

ES globālās stratēģijas un politikas dialogos, jo īpaši saistībā ar konfliktu novēršanu un 

cilvēktiesību un demokrātiskās reformas sekmēšanu pēckonflikta atjaunošanā; 

10. pauž bažas par migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju, īpaši sieviešu un bērnu, un 

marginalizēto grupu pārstāvju, nedrošo situāciju, un aicina steidzami izstrādāt 

pienācīgas, drošas un likumīgas migrācijas kanālus, vienlaikus veicot visus pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai panāktu viņu aizsardzību, piemēram, nodrošinot juridisko 

konsultāciju, psiholoģiskā atbalsta pieejamību, drošas mājvietas sievietēm un bērniem, 

seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību, tostarp droša aborta, kā arī citu 
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veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību; uzsver, ka ir jāievieš ģimenes 

atkalapvienošanās procedūras, ar kurām sievietēm un meitenēm, kas apvienojas ar 

ģimenēm Eiropas Savienībā, nodrošinātu individuālās tiesības, lai viņas nebūtu 

atkarīgas no iespējamām vardarbīgām attiecībām, ko piekopj ģimenes vīrieši, liedzot 

piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai vai darbam; 

11. prasa ES atbalstīt visas sieviešu apvienības, kuras ik dienas strādā, lai atbalstītu 

sievietes humanitāro krīžu un konfliktu apstākļos; 

12. nosoda visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un visu veidu vardarbību uz 

dzimuma pamata, tostarp cilvēku tirdzniecību, piespiedu laulības, goda aizstāvēšanas 

noziegumus, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un seksuālās vardarbības izmantošanu 

kā ieroci karā; prasa ES un tās dalībvalstīm ratificēt Stambulas konvenciju un visas tās 

daļas, kas ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais instruments, kurš cenšas novērst 

un apkarot vardarbību pret sievietēm, lai nodrošinātu saskaņotību starp ES iekšpolitiku 

un ārpolitiku šajā jomā; uzsver, ka reliģijas, kultūras vai tradīciju atšķirības, vai jebkuri 

citi apstākļi, nekādā veidā nevar attaisnot diskrimināciju vai jebkādu vardarbību; prasa 

ES īstenot aktīvu un efektīvu politiku, lai novērstu un apkarotu visu veidu vardarbību 

pret sievietēm un meitenēm un vardarbību uz dzimuma pamata; 

13. uzsver, ka viens no šķēršļiem, kas kavē pilnvērtīgu ekonomisku iespēju nodrošināšanu 

sievietēm ir vardarbība pret sievietēm un jo īpaši seksuāla uzmākšanās un seksisms, no 

kā cieš daudzas sievietes savās darbavietās; 

14. nosoda to, ka dažās trešās valstīs laulības starp pieaugušajiem un nepilngadīgajiem ir 

likumīgas; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis efektīvi un produktīvi apkarot cilvēku tirdzniecību; 

norāda, ka veiktie pētījumi liecina, ka lielākā daļa cilvēku tirdzniecības upuru ir 

sievietes, kuras pēc ierašanās Eiropā ir spiestas nodarboties ar prostitūciju; 

16. uzsver, ka veselības aprūpes pieejamība un vispārēja piekļuve seksuālās un 

reproduktīvās veselības aprūpei un tiesībām un to ievērošana sekmē pirmsdzemdību 

aprūpi un spēju izvairīties no ļoti riskantām dzemdībām, samazinot zīdaiņu un bērnu 

mirstību; norāda, ka ģimenes plānošana, atbilstīgu sieviešu higiēnas preču, mātes, 

pirmsdzemdību un jaundzimušo veselības aprūpes un droša aborta iespēju pieejamība ir 

svarīgi elementi sieviešu dzīvības glābšanā un palīdz novērst augsta riska dzemdības, kā 

arī samazina jaundzimušo un bērnu mirstību; 

17. nosoda un noraida tiesību aktus, noteikumus un valdības spiedienu, kas nepamatoti 

ierobežo vārda brīvību, jo īpaši sievietēm un citām diskriminētām dzimumu 

kategorijām; 

18. uzskata, ka nedrīkst pieļaut, ka sieviešu un meiteņu ķermenis, īpaši attiecībā uz viņu 

seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, turpina atrasties ideoloģisku cīņu 

krustpunktā; aicina ES un dalībvalstis atzīt sieviešu un meiteņu neatņemamās tiesības uz 

fizisko neaizskaramību un autonomu lēmumu pieņemšanu un nosoda biežos sieviešu 

seksuālo un reproduktīvo tiesību pārkāpumus, tostarp piekļuves liegšanu ģimenes 

plānošanas pakalpojumiem, kontracepcijas līdzekļiem un drošai un legālai aborta 

veikšanai; 
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19. pauž stingru nosodījumu par to, ka tiek atjaunota un paplašināta ASV finansējuma 

bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām („global gag rule“), kā arī par tās 

ietekmi uz sieviešu un meiteņu vispārējo veselības aprūpi un tiesībām, tostarp 

dzimumaudzināšanu un drošiem un legāliem abortiem; atkārtoti aicina ES un 

dalībvalstis novērst finansējuma trūkumu, ko izraisīja ASV seksuālās un reproduktīvās 

veselības un ar tām saistīto tiesību jomā, jo īpaši finansējot jomas, kuras ir tieši 

paredzētas, lai nodrošinātu piekļuvi dzimstības kontrolei un drošiem un legāliem 

abortiem, izmantojot gan valsts, gan ES attīstības finansējumu; 

20. nosoda visu veidu diskrimināciju un vardarbību pret LGBTI personām, jo īpaši 

kriminālatbildības noteikšanu par homoseksualitāti dažās trešās valstīs; aicina EĀDD 

uzlabot un veicināt vispārēju izpratni par LGBTI tiesībām, izmantojot ES ārējās 

darbības, lai izbeigtu diskrimināciju, ar kuru viņi saskaras ikdienā; 

21. uzsver, ka dzimumu stereotipi ir viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa sieviešu 

tiesību pārkāpumus un vīriešu un sieviešu nevienlīdzību, un tādēļ aicina dalībvalstis 

īstenot jaunas sabiedrības informēšanas kampaņas, lai apkarotu vardarbību pret 

sievietēm, seksuālu vardarbību, kiberiebiedēšanu un dzimumu stereotipus; uzsver, ka ir 

svarīgi šajās kampaņās iesaistīt vīriešus un zēnus — gan kā mērķauditoriju, gan kā 

pārmaiņu veicinātājus; 

22. norāda, ka nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautu personu līmenis sieviešu 

vidū ir lielāks nekā vīriešu vidū, un aicina Komisiju palielināt centienus īstenot 

nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanas pasākumus, kas ir daļa no tās attīstības 

politikas. 
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