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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku 
cilvēktiesību jomā
(2010/2202(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 11. ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 
laikposmā no 2008. gada jūlija līdz 2009. gada decembrim,

– ņemot vērā Lisabonas līguma 6. un 21. pantu,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visus saistītos starptautiskos 
cilvēktiesību instrumentus1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartu,

– ņemot vērā visas Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas par cilvēktiesībām un 
tām pievienotos fakultatīvos protokolus2,

– ņemot vērā reģionālos cilvēktiesību instrumentus, jo īpaši Āfrikas Cilvēktiesību un tautu 
tiesību hartu, Hartai par sieviešu tiesībām Āfrikā pievienoto fakultatīvo protokolu, 
Amerikas Cilvēktiesību konvenciju, Arābu Cilvēktiesību hartu un ASEAN Starpvaldību 
komisiju cilvēktiesību jautājumos,

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) Romas statūtu spēkā stāšanos 
2002. gada 1. jūlijā un ar SKT saistītās Parlamenta rezolūcijas3,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un pašreizējās sarunas par ES 
pievienošanos konvencijai;

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu4,

– ņemot vērā ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu un tā pārskatīšanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam 
visā pasaulē1 (Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments jeb EIDHR),

                                               
1 Visu saistīto pamata dokumentu sarakstu skatīt Ārlietu komitejas ziņojuma xxx III pielikuma tabulā.
2 ANO Konvencija pret spīdzināšanu; ANO Konvencija par bērna tiesībām; ANO Konvencija par jebkuras 

sieviešu diskriminācijas izskaušanu; ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām; Starptautiskā 
konvencija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu.

3 OV C 379, 7.12.1998., 265. lpp.; OV C 262, 18.9.2001., 262. lpp.; OV C 293 E, 28.11.2002., 88. lpp.; 
OV C 271 E, 12.11.2003., 576. lpp.; Pieņemtie teksti, 2008. gada 22. maijs, P6_TA(2008)0238; Pieņemtie 
teksti, 2008. gada 21. oktobris, P6_TA(2008)0496.

4 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
5 OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.; OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.; L 209, 11.8.2005., 27. lpp.
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– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesībām pasaulē,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 14. janvāra rezolūciju par ANO Cilvēktiesību 
padomes attīstību un ES lomu šajā procesā2 un 2010. gada 25. februāra rezolūciju par 
ANO Cilvēktiesību padomes 13. sesiju3,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 1. februāra4 un 2007. gada 26. aprīļa5 rezolūcijas par 
iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāvessodam un ANO Ģenerālās 
asamblejas 2007. gada 18. decembra Rezolūciju Nr. 62/149 par moratoriju nāvessoda 
izmantošanai,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECHR) 
13. protokolu par nāvessoda atcelšanu visos gadījumos,

– ņemot vērā ANO Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem un Parlamenta 2010. gada 
16. jūnija rezolūciju par cilvēktiesību aizstāvjiem6,

– ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes attiecībā uz atbilstības starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām (SHT) veicināšanu7, nāvessodiem, spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu un cilvēktiesību 
aizstāvjiem, kā arī attiecībā uz cilvēktiesību dialogu ar ārpussavienības valstīm, bērna 
tiesību veicināšanu un aizsardzību, vardarbību pret sievietēm un meitenēm un jebkuras 
pret sievietēm vērstas diskriminācijas apkarošanu,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūciju par demokrātijas veidošanu 
ES ārējo attiecību jomā8,

– ņemot vērā visas Parlamenta pieņemtās rezolūcijas par aktuāliem cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumu gadījumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Vispārējā cilvēktiesību deklarācija pasaulē joprojām ir references dokuments, ar 
ko cilvēka intereses nosaka par prioritārām jebkurā situācijā;

B. tā kā Eiropas Savienības 11. gada ziņojums par cilvēktiesībām (2008/9) sniedz vispārēju 
pārskatu par ES darbību cilvēktiesību un demokrātijas jomā pasaulē;

C. tā kā ar šo rezolūciju tiek analizētas un izvērtētas ES darbības cilvēktiesību un 
                                                                                                                                                  
1 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
2 OV C 46E, 24.2.2010., 71. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 OV C 250 E, 25.10.2007., 91. lpp.
5 OV C 74 E, 20.3.2008., 775. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0226. 
7 OV C 327, 23.12.2005., 4. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0056.
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demokrātijas jomā un atsevišķos gadījumos šajā ziņā tiek sniegta konstruktīva kritika;

D. tā kā ES iekšējais cilvēktiesību protokols tieši ietekmē uzticamību tai un tās spēju 
īstenot efektīvu ārpolitiku cilvēktiesību jomā;

E. tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu 
tiesības;

F. tā kā ar Lisabonas līgumu ES pilnvaras ārpolitikas jomā tiek nostiprinātas tādā veidā, 
kas sekmē tās vērtību un mērķu īstenošanu; tā kā galvenie jaunievedumi saistībā ar ES 
ārējo darbību, tādi kā Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (AP/ PV) un Eiropas Ārējās darbības 
dienests (EĀDD), turpinās ES ārējās darbības konsolidāciju cilvēktiesību jomā un dos 
labākas iespējas cilvēktiesības integrēt visās būtiskākajās politikas jomās;

G. tā kā ar Līgumu ES kļūst par vienu juridisku personu, kas tai dod iespēju pievienoties 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, un Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), kura atrodas 
Strasbūrā, varēs pārbaudīt ES darbību atbilstību Cilvēktiesību konvencijai;

H. tā kā līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ES Pamattiesību harta kļūst juridiski 
saistoša, tādējādi nostiprinot cilvēktiesību aizsardzību Eiropā;

I. tā kā centieni apkarot terorismu pasaulē ir radījuši vajadzību drošību apvienot ar 
cilvēktiesību ievērošanu;

J. tā kā globālā ekonomikas un finanšu krīze ir nelabvēlīgi ietekmējusi ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības; tā kā vissmagāk ir skartas nabadzīgāko cilvēku tiesības; tā 
kā vairākās Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstīs cenu kāpuma dēļ miljoniem cilvēku 
cīnās par pamatvajadzību nodrošināšanu; tā kā miljoniem cilvēku sastopas ar nedrošību 
un apvainojumiem un dažās valstīs pret protestiem vēršas ar represijām un vardarbību;

K. tā kā ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām jāvelta tāda pati uzmanība kā 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tās jāuzskata par tik pat svarīgām;

L. tā kā klimata pārmaiņām ir ilgstoša, ilgtermiņa ietekme uz cilvēktiesībām; tā kā 
nelabvēlīgās sekas, šķiet, sevišķi smagi skar jaunattīstības valstu neaizsargātākās 
grupas, tādas kā pirmiedzīvotāji, taču šīs sekas var izpausties arī plašākā mērogā;

M. tā kā pasaulē rodas aizvien jauni cilvēktiesību pārkāpumu veidi, jo īpaši jauno 
informācijas tehnoloģiju jomā, piemēram, interneta satura cenzūra,

1. atkārtoti pauž stingru Eiropas Parlamenta apņemšanos un atgādina par tā ilgtermiņa 
centieniem aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, īstenojot divpusējas attiecības 
ar trešām valstīm un aktīvi piedaloties starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

2. atzinīgi vērtē AP/ PV apņemšanos aktīvi iesaistīt Eiropas Savienību starptautiskajā 
darbībā, lai pasaulē uzlabotu cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu;
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3. uzskata, ka konsekventai ES ārpolitikai jābūt absolūtai prioritātei, ar ko veicināt 
demokrātiju, ņemot vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir cilvēktiesību aizstāvības pamats; 
uzskata, ka jaunā ES institucionālā struktūra un jo īpaši EĀDD dod iespēju sekmēt ES 
konsekvenci un efektivitāti šajā jomā;

4. aicina AP/ PV neatkāpties no apņemšanās integrēt cilvēktiesības visā ES ārējā darbībā un 
nodrošināt, ka šī apņemšanās tiek nostiprināta EĀDD struktūrā un tai piešķirtajos 
resursos;

5. atzinīgi vērtē AP/ PV gatavību sākt vērienīgu visu ES instrumentu efektivitātes 
pārskatīšanu šajā jomā — no cilvēktiesību dialogiem līdz ES pamatnostādnēm un no 
Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) līdz pat ES divpusējai 
palīdzībai un darbībām daudzpusējos forumos, ietverot apspriežu procesu par jaunas 
cilvēktiesību stratēģijas izstrādi; uzsver EP apņemšanos pilnībā piedalīties šajās 
apspriedēs;

6. prasa ES iestāžu starpā palielināt pārredzamību un piekļuvi dokumentiem, lai panāktu 
efektīvāku starpiestāžu sadarbību;

7. uzsver, ka lielāka prioritāte jāpiešķir Eiropas Savienības spējai strauji reaģēt uz 
ārpussavienības valstu izdarītiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

8. uzskata, ka, ņemot vērā cilvēktiesību jautājumu nozīmīgumu konflikta un pēckonflikta 
situācijās, ir būtiski, lai visiem Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem piešķirtu 
mandātu, kurā īpaši uzsvērta cilvēktiesību ievērošanas veicināšana un nodrošināšana;

ES gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē

9. uzsver, cik svarīga ir ES gada ziņojumā par cilvēktiesībām ietvertā analīze un novērtējums 
attiecībā uz ES cilvēktiesību politiku, kura nolūks ir palielināt izpratni par cilvēktiesību 
jautājumiem kā tādiem; aicina īstenot sabiedrības informēšanas kampaņas, lai padarītu 
redzamāku Eiropas Savienības darbību šajā jomā;

10. atzinīgi vērtē AP/ VP ES gada ziņojuma prezentāciju Parlamentā un jauno pārskata 
periodu, pamatojoties uz kalendāro gadu, kas Parlamentam dod iespēju decembra 
plenārsēdi veltīt cilvēktiesībām, piešķirot EP gadskārtējo Saharova balvu par domas 
brīvību un rīkojot diskusiju par EP gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un ES 
politiku šajā jomā;

11. aicina Padomei un Komisijai ieguldīt lielākus centienus ES gada ziņojuma par 
cilvēktiesībām un demokrātiju izplatīšanā un nodrošināt, ka tas sasniedz pēc iespējas 
plašāku auditoriju; atzīst, ka pašreizējā izdevumā ir panākts skaidrāks izklāsts, lai gan 
garāks pārskata periods apgrūtina ziņojuma izmantošanu;

12. atkārtoti prasa sniegt vairāk un labāku informāciju, lai varētu izvērtēt politikas nostādnes, 
un norāda, ka jāierosina kritēriji un norādījumi, lai uzlabotu vispārējo pieeju, samazinātu 
iespējamās pretrunas un, pamatojoties uz atsevišķu valstu vajadzībām, pielāgotu politikas 
prioritātes, lai katra valsts pieņemtu cilvēktiesību stratēģiju, kā norādīts EĀDD 
programmā;
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13. atkārtoti aicina regulāri izvērtēt to cilvēktiesību politikas nostādņu, instrumentu un 
iniciatīvu izmantošanu un rezultātus, ko Eiropas Savienība īsteno ārpussavienības valstīs, 
un aicina ziņot Parlamentam par izvērtējuma rezultātiem; aicina Padomi un Komisiju 
izstrādāt īpašus izmērāmus rādītājus un kritērijus, lai noteiktu šo politikas virzienu 
efektivitāti;

Ar cilvēktiesībām saistītās ES darbības starptautiskos forumos

14. uzsver, ka gaidāmā ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai ir iespēja, kā 
apliecināt ES apņemšanos aizstāvēt cilvēktiesības savā teritorijā un ārpus tās; aicina ES 
dalībvalstis atbalstīt šo apņemšanos un mudināt ES iedzīvotājus to ievērot;

15. aicina ES dalībvalstis parakstīt un ratificēt ANO un Eiropas Padomes cilvēktiesību 
konvencijas un tām pievienotos fakultatīvos protokolus un jo īpaši aicina ratificēt 
1990. gada Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes 
locekļu tiesību aizsardzību, Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret 
piespiedu pazušanu un ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; prasa, lai 
Cilvēktiesību konvencijas fakultatīvo protokolu uzskatītu par neatņemamu tās daļu, un 
aicina vienlaikus pievienoties šim protokolam (konvencijai un protokolam)1;

16. aicina Padomi un Komisiju turpināt centienus sekmēt Romas statūtu vispārējo ratifikāciju 
un to īstenošanas tiesību aktus saskaņā ar Padomes 2003. gada 16. jūnija Kopējo 
nostāju 2003/444/KĀDP par Starptautisko Krimināltiesu2 un 2004. gada rīcības plānu 
kopējās nostājas izpildes pārraudzībai; atzinīgi vērtē to, ka pārskata periodā Čehijas 
Republika un Čīle ir ratificējušas Romas statūtus, un līdz ar to 2009. gada decembrī šo 
dokumentu bija ratificējušas 110 valstis;

17. prasa ES prezidentvalstij popularizēt to, cik svarīga ir sadarbība ar Starptautisko 
Krimināltiesu visās ES augstākā līmeņa sanāksmēs un dialogos ar ārpussaienības valstīm; 
mudina ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar Tiesu un noslēgt divpusējos nolīgumus par 
spriedumu izpildi, kā arī par liecinieku un cietušo aizsardzību; turklāt atzīst ES un 
Starptautiskās Krimināltiesas sadarbības un palīdzības nolīguma nozīmi un, pamatojoties 
uz to, aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis sniegt Tiesai visu nepieciešamo 
palīdzību; ar bažām norāda, ka nav izdevies izpildīt Starptautiskās Krimināltiesas 
rīkojumu par Sudānas prezidenta al-Bashir arestu;

18. atzinīgi vērtē ES sasniegumus ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā (sociālās, 
humanitārās un kultūras lietas) attiecībā uz daudzām rezolūcijām, jo īpaši saistībā ar 
aicinājumu izsludināt moratoriju nāvessoda izmantošanai, ko atbalstīja daudzas valstis, kā 
arī attiecībā uz bērna tiesībām, reliģisko neiecietību un cilvēktiesību situāciju 
Birmā/Mjanmā un Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR);

                                               
1 Kopš 2009. gada decembra Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Itālija, Portugāle, Slovēnija, Spānija, 

Ungārija, Vācija un Zviedrija ir ratificējušas gan konvenciju, gan fakultatīvo protokolu; visas dalībvalstis ir 
parakstījušas konvenciju, taču 15 dalībvalstis pagaidām to nav ratificējušas (Bulgārija, Francija, Grieķija, 
Igaunija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovākija un 
Somija); 19 dalībvalstis ir parakstījušas arī protokolu, taču 10 — to pagaidām nav ratificējušas (Bulgārija, 
Čehijas Republika, Francija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Rumānija, Slovākija un Somija).

2 OV L 150, 18.6.2003., 67. lpp.
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19. aicina Padomi un Komisiju izdarīt spiedienu uz attiecīgajām valstīm, lai tās pilnībā 
sadarbotos ar ANO mehānismiem un nodrošinātu neatkarīgo ANO ekspertu un īpašo 
referentu piekļuvi, ļaujot viņiem neierobežoti ieceļot šo valstu teritorijā un nelikt šķēršļus 
viņu darbam;

20. aicina Eiropas Padomi un Eiropas Savienību pastiprināt sadarbību mazākumtautību tiesību 
veicināšanā un reģionālo un mazākumtautību valodu aizsardzībā, izmantojot 
nediskriminējošus juridiskos instrumentus nolūkā sekmēt daudzveidību un iecietību;

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome (UNHRC)

21. atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību komitejas darbu un uzsver tās izšķirošo nozīmi visā 
ANO struktūrā, kā arī tās iespēju izveidot konstruktīvu sistēmu Eiropas Savienības 
daudzpusējo cilvēktiesību centienu jomā; norāda, ka šai jaunajai struktūrai ir jāturpina 
strādāt, lai panāktu lielāku uzticamību;

22. uzsver, ka aktīvai pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalībai ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu efektīvu ANO Cilvēktiesību komitejas darbu;

23. ļoti atzinīgi vērtē to, ka pašreizējā ASV administrācija vēlas ciešāk sadarboties ar ANO un 
ir apstiprinājusi dalību ANO Cilvēktiesību komitejā laikposmam no 2009. līdz 
2012. gadam; atzīst, ka ASV līdzdalība palielina ANO Cilvēktiesību komitejas uzticamību 
un veiktspēju; aicina ES nostiprināt sadarbību ar ASV, jo īpaši nolūkā apmainīties ar 
pieredzi cilvēktiesību dialogu jomā;

24. atgādina, ka 2011. gadā ANO Cilvēktiesību komiteja veiks iekšējo procedūru vērienīgu 
pārskatīšanu, un līdz ar to aicina ES aktīvi sagatavoties šai pārskatīšanai un piedalīties 
tajā;

25. uzsver, cik būtiska ir vispārējo periodisko pārskatu (VPP) nozīme, un aicina Padomi, 
Komisiju un jo īpaši jaunizveidoto Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) cieši sekot 
līdzi notikumiem saistībā ar vispārējiem periodiskiem pārskatiem un uzraudzīt tos;

26. stingri atbalsta ES centienus novērst jebkādu neobjektivitāti un manipulācijas saistībā ar 
VPP; šajā sakarībā stingri nosoda 2009. gada februāra sesijas iznākumu, ko stipri 
ietekmēja procesuāli šķēršļi un centieni manipulēt pārskatīšanas procesa gaitu;

27. aicina AP/ PV regulāri apmeklēt ANO Cilvēktiesību komiteju un personīgi nodrošināt, ka 
starp ANO Cilvēktiesību komiteju un EĀDD visos līmeņos pastāv pēc iespējas ciešākas 
saiknes; mudina nākamo EĀDD cilvēktiesību struktūrvienību nodibināt ciešas darba 
attiecības ar ANO Cilvēktiesību komiteju;

28. norāda, ka saskaņā ar gada ziņojumu ES dalībvalstis ANO Cilvēktiesību komitejā ir 
mazākumā; aicina ES iestādes un dalībvalstis saskaņoti rīkoties, lai veidotu atbilstīgas 
alianses ar tām valstīm un nevalstiskajiem dalībniekiem, kas turpina aizstāvēt 
cilvēktiesību universalitāti un nedalāmību;

29. aicina Padomi, Komisiju un EĀDD stiprināt saistības, ko tās līdz ar citu reģionālo grupu 
demokrātiskām valdībām apņēmušās ANO Cilvēktiesību komitejā, lai palielinātu to 
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iniciatīvu veiksmīgas realizācijas iespēju, kuru mērķis ir nodrošināt Vispārējās 
cilvēktiesību deklarācijas principu ievērošanu; prasa Komisijai iesniegt gada ziņojumu par 
to, kā ANO notiek balsošana par cilvēktiesību jautājumiem, analizējot, kā šo balsošanas 
praksi ietekmē ES un tās dalībvalstu, kā arī citu valstu bloku politika;

30. atkārtoti apliecina, ka ANO Cilvēktiesību komitejā ļoti svarīgas ir īpašās procedūras un 
valstu mandāti; atzinīgi vērtē jaunieviesto tematisko mandātu kultūras tiesību jomā un 
pauž atzinību par tematisko mandātu pagarinājumu tādās jomās kā tiesības uz pārtiku, 
reliģijas vai ticības brīvība un personu pārvietošana valsts iekšienē; atzinīgi vērtē arī valsts 
mandāta pagarināšanu Burundi, Haiti, Kambodžai, Somālijai, Korejas Tautas 
Demokrātiskajai Republikai (KTDR), Mjanmai un Sudānai; pauž nožēlu, ka nav 
pagarināti Libērijas un Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) mandāti;

31. atzinīgi vērtē Cilvēktiesību komitejas īpašās sesijas par cilvēktiesību situāciju KDR 
austrumreģionā, par globālās ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi uz cilvēktiesību 
vispārēju īstenošanu un efektīvu nodrošināšanu, par cilvēktiesību situāciju Šrilankā un par 
cilvēktiesību situāciju Okupētajā Palestīnas teritorijā un Austrumjeruzalemē; pauž nožēlu, 
ka attiecībā uz īpašo sesiju par Okupēto Palestīnas teritoriju lielākā daļa locekļu piemēroja 
vienpusīgu J. R. Goldstone ziņojuma interpretāciju;

32. atbalsta augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pārstāvniecības (OHCHR) neatkarību; 
pauž nožēlu, ka 2009. gada marta 10. kārtējās sesijas laikā, neraugoties uz ES 
iebildumiem, pieņēma rezolūciju, kuras mērķis ir ierobežot OHCHR neatkarību;

ES cilvēktiesību pamatnostādnes

Nāvessods

33. atgādina par rezolūciju, ar ko aicināja noteikt vispārēju moratoriju nāvessoda 
izmantošanai (rezolūcija Nr. 63/168) un ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2008. gada 
18. decembrī; uzsver, ka pašlaik rezolūciju ar savu balsojumu ir apstiprinājušas 
106 valstis, piekrītot pakāpeniski nonākt pie globāli atbalstīta viedokļa par nāvessoda 
aizliegšanu;

34. atzinīgi vērtē lēmumus, ar kuriem 2009. gadā atceļ nāvessodu Burundi, Togo un ASV 
Ņūmeksikas pavalstī;

35. aicina Padomi un Komisiju mudināt tās valstis parakstīt attiecīgos dokumentus, kuras vēl 
nav parakstījušas, ratificējušas vai īstenojušas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām (SPPPT) Otro fakultatīvo protokolu vai līdzīgu reģionālo 
instrumentu;

36. atkārtoti pauž viedokli, ka ES ir pret nāvessodu neatkarīgi no jebkādas situācijas; 
atgādina, ka ES ir lielākā līdzekļu devēja pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras 
cīnās pret nāvessodu; prasa Komisijai arī turpmāk par prioritāti noteikt cīņu pret 
cietsirdīgu un necilvēcīgu sodīšanu un šos cīņu saglabāt par EIDHR tematisko prioritāti;

37. mudina Irānas vadītājus nepārprotami aizliegt tiesību aktos likumīgi paredzēto sodu, proti, 
nomētāšanu ar akmeņiem; nosoda to, ka Irānas režīms joprojām piespriež nāvessodu un šo 
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sodu piemēro mazgadīgiem likumpārkāpējiem; nosoda to, ka Irānas režīms izmanto 
nāvessodu, ierindojot Irānu otrajā vietā aiz Ķīnas to valstu grupā, kurās ir vislielākais 
izpildīto nāvessodu skaits; stingri nosoda to, ka pēc miermīlīgajām demonstrācijām, kas 
notika pēc Irānas prezidenta 2009. gada jūnija vēlēšanām, pastāvīgi pieaug izpildīto 
nāvessodu skaits; pauž bažas, ka Ķīnā joprojām tiek izpildīts vislielākais nāvessodu skaits 
pasaulē; atzinīgi vērtē Baltkrievijas iestāžu konstruktīvo rīcību, izveidojot darba grupu 
nolūkā izstrādāt priekšlikumus par moratorija noteikšanu nāvessodam; joprojām ir 
nobažījies, ka Baltkrievijā vēl aizvien tiek izpildīts nāvessods, jo Baltkrievija ir vienīgā 
Eiropas valsts, kura piemēro nāvessodu;

38. norāda, ka pasaulē ir 32 jurisdikcijas, kurās tiesību akti pieļauj nāvessoda piemērošanu par 
noziegumiem saistībā ar narkotikām; norāda, ka ANO Narkotiku un noziegumu birojs 
(UNODC), Eiropas Komisija un atsevišķas Eiropas valdības aktīvi iesaistās tehniskās 
palīdzības, normatīvā atbalsta un materiālā atbalsta finansēšanā un/vai sniegšanā nolūkā 
nostiprināt narkotiku apkarošanu valstīs, kurās par narkotiku noziegumiem piespriež 
nāvessodu; pauž bažas, ka šādas palīdzības dēļ biežāk var tikt piespriesti un izpildīti 
nāvessodi; aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, ar kurām valstu un reģionālā mērogā 
pārvalda starptautisko finansējumu, ko piešķir narkotiku apkarošanai, un kuras 
nodrošinātu, ka šādas programmas nevairo vardarbību, tostarp nāvessoda piemērošanu; 
uzsver, ka narkotiku apkarošanas jomā par priekšnoteikumu finanšu atbalsta, tehniskās 
palīdzības, veiktspējas palielināšanas un cita atbalsta piešķiršanai jānosaka nāvessoda 
atcelšana;

Vardarbība pret sievietēm 

39. norāda, ka Francijas, Čehijas Republikas un Zviedrijas Trīsvalstu prezidentūras 
programma (2008. gada jūlijs–2009. gada decembris) prioritāti piešķīra pret sievietēm un 
meitenēm vērstas vardarbības problēmai, un prasa saskaņot principus un politikas 
nostādnes gan ES iekšienē, gan ārpus tās; atzīmē nesen pieņemto jauno pamatnostādņu 
kopumu šajā jautājumā un gaida, kad Komisija ziņos Parlamentam par šo pamatnostādņu 
īstenošanas rezultātiem;

40. uzsver, cik svarīgi ir visaptverošā veidā īstenot ANO Drošības padomes rezolūcijā 
Nr. 1325 (2000. gads) izklāstīto divvirzienu programmu par sievietēm, mieru un drošību, 
un aicina Padomi pastiprināt pasākumus šajā jomā;

41. aicina AP/ PV palielināt to darbinieku skaitu, kuri ārējās darbības jomā strādā ar dzimumu 
jautājumiem, un aicina izveidot īpašas struktūras; atzīst KDAP panākto progresu gan 
misiju, gan apmācības jomā;

42. ir ļoti nobažījies par situāciju, kādā atrodas sievietes un meitenes Afganistānā; nosoda 
2009. gada martā pieņemto šiītu civilstāvokļa likumu, kas smagi pārkāpj afgāņu sieviešu 
tiesības un ir pretrunā Afganistānas konstitūcijai un starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem; atzinīgi vērtē grozījumus likumā „Šiītu jurisprudences sekotāju privātā 
dzīve”, taču joprojām ir dziļi nobažījies par atsevišķiem minētā likuma pantiem, kas ir 
pretrunā Afganistānas pienākumiem, kuri noteikti Starptautiskajā Paktā par pilsoniskajām 
un politiskajām tiesībām, Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un 
Konvencijā par bērna tiesībām; mudina Afganistānas iestādes nekavējoties veikt 
pasākumus, lai valstī uzlabotu sieviešu tiesību situāciju;
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Spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība

43. aicina noziegumus pret pacientu un fizisku personu veselību, jo īpaši to personu veselību, 
kuri nespēj sevi aizstāvēt, piemēram, politieslodzītie vai garīgi slimi cilvēki, atzīt par 
nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību, vienlaikus atzīstot, kas atsevišķus 
nodarījumus ir grūti pierādīt;

44. aicina visas valstis, kuras vēl nav parakstījušas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, pievienoties šai konvencijai un 
tās fakultatīvajam protokolam (Konvencijas pret spīdzināšanu fakultatīvais protokols 
(KPSFP)); mudina valstis attiecībā uz šiem instrumentiem atcelt visas atrunas;

45. uzsver, cik svarīgi ir efektīvi īstenot ES pamatnostādnes pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu; aicina Padomi un Komisiju 
iesniegt minēto pamatnostādņu īstenošanas rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot 
rezultātiem, kas gūti saistībā ar Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu 
īstenotajai cietušo rehabilitācijai;

46. aicina dalībvalstis izpildīt prasības, kas izvirzītas Parlamenta rezolūcijā par tādu preču 
tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, 
necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai1; aicina Komisiju pēc iespējas drīz 
pārskatīt atsevišķus Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 1236/2005 
noteikumus;

Bērna tiesības

47. dziļi nosoda to, ka saskaņā ar aplēsēm ap 215 miljoniem bērnu cieš no piespiedu darba, un 
trīs ceturtdaļas šo bērnu veic pašus smagākos bērnu darba veidus (SDO 2009. gada 
rādītāji);

48. atgādina par ES un NVO 11. cilvēktiesību foruma sekmīgajiem rezultātiem jautājumā par 
vardarbības pret bērniem apkarošanu un Zviedrijas prezidentūras (Stokholma, 2009. gada 
jūlijs) aicinājumus turpināt tiesisko darbu, lai aizliegtu visus miesas soda veidus jebkādā 
vidē, tostarp mājās, apzināt labāko praksi un gūto pieredzi vardarbības pret bērniem 
apkarošanā konflikta un pēckonflikta situācijās un palielināt saskaņotību starp ES ārējo 
darbību un ES/ dalībvalstu iekšpolitiku bērnu tiesību jomā;

49. aicina nekavējoties īstenot ES papildu pasākumus bērnu darba izskaušanai un aicina ES 
efektīvāk piemērot tās rīcībā esošos instrumentus, integrējot tos cilvēktiesību dialogos un 
apspriedēs; aicina ES efektīvi īstenot ES pamatnostādnes par bērna tiesībām un izpētīt 
iespēju pieņemt pamatnostādnes par bērnu darba apkarošanu; atzīst, ka ES tirdzniecības 
politika ir atspaids cīņā pret bērnu darbu, jo īpaši izmantojot VPS+ (vispārējo preferenču 
sistēmas) stimulus;

50. norāda, ka 2009. gadā tika atzīmēta Konvencijas par bērna tiesībām 20. gadskārta; ar 
gandarījumu atzīmē, ka pašlaik konvencijai ir pievienojušās gandrīz visas pasaules valstis, 
un mudina valstis, kuras vēl nav pievienojušās konvencijai, to darīt pēc iespējas drīz; 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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joprojām ir ļoti nobažījies par to, ka bieži vien konvencijā minētās tiesības netiek īstenotas 
pilnībā; atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis jautājumos, kas 
saistīti ar vardarbību pret bērniem, un uzsver šā mandāta nozīmīgumu;

51. ir ļoti nobažījies par bērniem, kurus skāruši bruņoti konflikti; mudina Komisiju un Padomi 
nostiprināt ES pamatnostādņu par bērniem un bruņotiem konfliktiem īstenošanu; atzinīgi 
vērtē ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1882 (2009. gads), ar ko nostiprina bruņotos 
konfliktos cietušu bērnu aizsardzību;

Cilvēktiesību aizstāvji 

52. atzinīgi vērtē ES pamatnostādņu par cilvēktiesību aizstāvjiem pārskatīšanu un 
atjaunināšanu1; norāda, ka ir izstrādātas vairāk nekā 60 vietējās īstenošanas stratēģijas un 
izraudzīti attiecīgie sadarbības koordinatori; aicina ES diplomātus, kuri strādā trešās 
valstīs, pilnībā informēt par šo pamatnostādņu noteikumiem;

53. mudina Padomi, Komisiju un dalībvalstis īstenot pasākumus, ko Parlaments ierosinājis 
2010. gada jūnijā pieņemtajā rezolūcijā par ES politiku cilvēktiesību aizstāvju atbalstam2;

54. saistībā ar Lisabonas līguma īstenošanu aicina ES iestādes izveidot starpiestāžu sadarbības 
mehānismu attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem; apzinās, ka šāda mehānisma radīšanu 
varētu atvieglot cilvēktiesību aizstāvjiem paredzētu kontaktpunktu izveide visās ES 
iestādēs un struktūrvienībās, šādiem kontaktpunktiem cieši sadarbojoties ar ES misiju un 
delegāciju atbildīgajiem par cilvēktiesību un demokrātijas jomu; aicina Komisiju izveidot 
mehānismu, ar ko izvērtēt pamatnostādņu efektivitāti;

55. atzīst, ka daudzos cilvēktiesību ziņojumos secināts, ka cilvēktiesību aizstāvji daudzējādā 
ziņā cieš no aizvien biežākiem, smagiem uzbrukumiem, kas izpaužas kā vārda vai 
biedrošanās brīvības ierobežojumi, patvaļīgi aresti, netaisnīga tiesa un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju biroju slēgšana;

56. uzmanīgi seko ārpussavienības valstu valdību darbībai, kuras, pieņemot pretrunīgus 
likumus par NVO pārraudzību, tādējādi mēģina izbeigt cilvēktiesību kustību;

57. cita starpā pauž dziļu nožēlu par Stanislav Markelov, Anastasia Baburova un Natalya 
Estemirova noslepkavošanu Krievijā, Roxana Saberi un Abdolfattah Soltani patvaļīgu 
apcietināšanu Irānā un Liu Xiaobo tiesāšanu Ķīnā, norādot, ka visi šie notikumi ir 
norisinājušies pārskata periodā;

58. norāda, ka Kubas vietējo cilvēktiesību aizstāvju apcietināšana, kā arī atbrīvošana un tai 
sekojošā deportācija, liedzot atgriezties, arī ir smags cilvēktiesību pārkāpums;

Cilvēktiesību klauzulas

59. uzsver cilvēktiesību klauzulu nozīmi tirdzniecības politikas jomās un ES un trešo valstu 
partnerattiecību un tirdzniecības nolīgumos; ierosina veikt cilvēktiesību izvērtējumu 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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attiecībā uz ārpussavienības valstīm, kurām ir tirdzniecības attiecības ar ES;

60. ar gandarījumu atzīmē, ka VPS+ (vispārējo preferenču sistēmas) režīms tiek cieši 
uzraudzīts un tirdzniecības preferences tiek piešķirtas valstīm, kuras ir ratificējušas un 
efektīvi īstenojušas būtiskākās starptautiskās konvencijas par ilgtspējīgu attīstību, 
sociālajām tiesībām un labu pārvaldi;

61. atzinīgi vērtē cilvēktiesību ieļaušanu ES un Indonēzijas partnerattiecību nolīgumā un ES 
un Albānijas stabilizācijas un asociācijas nolīgumā, kas stājās spēkā pārskata periodā, un 
līdz ar to vairāk nekā 120 valstis ir piekritušas iekļaut šādu klauzulu nolīgumos, kuri 
noslēgti ar ES;

Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā

62. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus par atbalstu demokrātijai ES ārējās attiecībās1 un to, 
ka ir pieņemta ES rīcības programma par atbalstu demokrātijai ES ārējās attiecībās, kas ir 
līdzekļi, kā uzlabot ES atbalsta demokrātijai konsekvenci un efektivitāti;

63. aicina Komisiju valstu stratēģijas dokumentos sistemātiski risināt demokrātijas 
atbalstīšanas jautājumu, ņemot vērā valstu konkrēto situāciju ES reģionālajā stratēģijā;

64. aicina augsto pārstāvi/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieci nodrošināt, ka cilvēktiesību un 
demokrātijas nostiprināšana tiek efektīvi integrēta visās politikas jomās; gaida, ka Beļģijas 
prezidentūras laikā tiks atjaunināti Padomes secinājumi, pārskatot panākto attīstību un 
ņemot vērā pieņemto rīcības plānu;

Starptautiskās humanitārās tiesības (SHT)

65. atzinīgi vērtē Padomes 2009. gada decembrī pieņemtos secinājumus par atbilstības SHT 
veicināšanu, kurus pieņēma tajā pašā gadā, kad atzīmēja Ženēvas konvenciju 
60. gadskārtu;

66. norāda, ka 2009. gadā tika pieņemtas ES atjauninātās pamatnostādnes par atbilstības SHT 
veicināšanu; aicina Padomi SHT pamatnostādņu īstenošanu efektīvāk integrēt vienlaikus 
ar citām ES cilvēktiesību pamatnostādnēm un uzlabot SHT iekļaušanu visās ES ārējās 
darbības jomās;

Reliģijas un ticības brīvība

67. atzinīgi vērtē Padomes 2009. gada novembrī pieņemtos secinājumus par reliģijas vai 
ticības brīvību; aicina Padomi un Komisiju pieņemt praktiskus pasākumus, ar kuriem 
cīnīties pret reliģisko neiecietību un pasaulē popularizēt reliģijas vai ticības brīvību;

68. joprojām ir ļoti sarūgtināts, ka visos pasaules reģionos vēl aizvien pastāv diskriminācija 
reliģijas vai ticības dēļ un ka daudzās valstīs personām, kuras pieder pie konkrētām 
reliģiskām apvienībām, tostarp reliģiskām minoritātēm, joprojām tiek liegtas viņu 
cilvēktiesības; nosoda Ķīnas varas iestādes par tādu personu vajāšanu, kuras piekopj 

                                               
1 VLĀAP, 2009. gada 17. novembris.
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oficiāli neatļautu reliģiju, tostarp kristiešus, musulmaņus, budistus un Falun Gong
piekritējus; mudina Ķīnas varas iestādes pārtraukt represīvo politiku Tibetā, kas var 
iznīcināt Tibetas reliģiju un kultūru;

Vārda brīvība

69. pauž bažas, ka vārda brīvību apspiež dažādos jaunos veidos, jo īpaši izmantojot modernas 
tehnoloģijas, tādas kā internets; vēlreiz norāda, ka vārda brīvība ietver tiesības meklēt, 
saņemt un nodot informāciju un uzskatus ar jebkura plašsaziņas līdzekļa starpniecību;

70. atzīst, ka jaunās tehnoloģijas dod vēl nebijušas iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē, 
paust viedokļus, piekļūt informācijai par cilvēktiesībām un ziņot pārējai pasaulei par 
cilvēktiesību pārkāpumiem; pauž bažas, ka valstis izmanto aizvien modernākus 
paņēmienu, ar kuriem uzraudzīt darbības internetā, un ka vairākās valstīs notikusi to 
cilvēku aizskaršana, vajāšana un pat aizturēšana un ieslodzīšana, kuri internetu izmanto, 
lai īstenotu savas tiesības brīvi paust uzskatus;

71. mudina valstis, kuras ierobežo piekļuvi internetam, atcelt brīvai informācijas plūsmai 
uzliktos ierobežojumus; norāda, ka saskaņā ar organizācijas „Žurnālisti bez robežām” 
sniegto informāciju „interneta ienaidnieku sarakstā” iekļautās valstis, kuras īsteno 
vērienīgu interneta cenzūru, ir šādas: Baltkrievija, Ēģipte, Irāna, Ķīna, Mjanma/Birma, 
Saūda Arābija, Sīrija, Turkmenistāna, Tunisija, Uzbekistāna, Vjetnama un Ziemeļkoreja;

72. atbalsta tiesības paust uzskatus un miermīlīgi pulcēties Krievijā, ko garantē Krievijas 
konstitūcijas 31. pants; solidarizējas ar „Stratēģijas–31” organizētājiem un dalībniekiem, 
kuri šo tiesību atbalstam rīkoja vairākus pilsoniskās sabiedrības protestus, kas sākās 
2009. gada 31. jūlijā un notika katra mēneša 31. datumā Maskavā, Triumfa laukumā; pauž 
nožēlu, ka varas iestādes neatļāva rīkot nevienu „Stratēģijas -31” demonstrāciju, 
aizbildinoties, ka tajā pašā laikā Triumfa laukumā ir paredzēti citi pasākumi; ir ļoti 
nobažījies, ka 2009. gada 31. decembrī policija aizturēja desmitiem cilvēku, tostarp 
Maskavas „Helsinku grupas” priekšsēdētāju Lyudmila Alexeyeva, kurai tikai dažas nedēļas 
pirms aizturēšanas Parlaments piešķīra Saharova balvu;

Cilvēktiesības un cīņa pret terorismu

73. norāda, ka vairākās pasaules valstīs pasākumi cīņai pret terorismu ir izraisījuši cilvēka 
pamattiesību pārkāpumus, kas izpaužas kā pārmērīga uzraudzība, nelikumīga aizturēšana 
un spīdzināšana nolūkā iegūt informāciju no aizdomās turētajiem teroristiem; nosoda šos 
cilvēktiesību pārkāpumus un ir pārliecināts, ka cīņā pret terorismu nedrīkst apdraudēt 
pilsoniskās brīvības, jo normālas demokrātiskās dzīves izjaukšana Rietumu sabiedrībā ir 
tieši tas, ko teroristi vēlas panākt;

74. atgādina, ka ASV prezidents Baraks Obama 2009. gada janvārī pieņēma lēmumu slēgt 
Gvantanamo līča ieslodzījuma nometni; pauž nožēlu, ka šis lēmums nav pilnībā īstenots; 
mudina ASV valdību pilnībā īstenot saistības, ko tā apņēmusies; atzinīgi vērtē vairāku ES 
dalībvalstu konstruktīvos centienus sniegt atbalstu, uzņemot dažus Gvantanamo nometnes 
bijušos ieslodzītos un atrodot mājokļus atsevišķiem cilvēkiem, kuri atbrīvoti no 
ieslodzījuma nometnes;
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75. norāda, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā koplēmuma procedūra attiecas uz 
direktīvām un citiem tiesību aktiem par cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, 
savukārt par starptautiskajiem nolīgumiem šajā jomā ir jāsaņem Parlamenta piekrišana; 
atzīmē, ka šīs izmaiņas dos Parlamentam papildu ietekmi jautājumā par optimālo 
līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām;

Cilvēktiesību dialogi un apspriedes ar ārpussavienības valstīm

76. ir sarūgtināts, ka nav panākta attīstība cilvēktiesību dialogos un apspriedēs; nosoda to, ka 
šajos dialogos un apspriedēs netiek sistemātiski garantēta pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanās un ka atsevišķos gadījumos šo iesaistīšanos apgrūtina puses ārpus ES;

77. aicina nodrošināt īstenu līdzdalību pašreizējā cilvēktiesību dialogu un apspriežu 
novērtēšanā; prasa pilnībā nodrošināt piekļuvi galīgajiem dokumentiem un citiem 
attiecīgajiem avotiem; sagaida, ka pēc novērtēšanas tiks izstrādāti skaidri rādītāji, ar 
kuriem būs iespējams izmērīt šo dialogu ietekmi;

78. norāda, ka cilvēktiesību dialogu un apspriežu secinājumi ir jāieļauj ES un tās partneru 
augstākā līmeņa sanāksmēs;

79. kopumā uzskata, ka cilvēktiesību dialogi un apspriedes jāplāno un jāveic pārredzamā 
veidā, pirms dialoga izvirzot mērķus un pēc tā veicot novērtējumu; aicina Padomi un 
Komisiju izdarīt spiedienu uz ārpussavienības valstu iestādēm, lai tās dialogos un 
apspriedēs iesaistītu ministriju plašu pārstāvību;

80. atzinīgi vērtē to, ka 2008. gadā ir sākts cilvēktiesību dialogs ar katru no šīm Centrālāzijas 
valstīm — Tadžikistānu, Kazahstānu, Kirgizstānu un Turkmenistānu; atzinīgi vērtē 
2008. gada oktobra pirmo ES un Uzbekistānas pilsoniskās sabiedrības semināru par 
cilvēktiesību dialogu; pauž nožēlu, ka pastāvīgi neizdodas ES un Ķīnas cilvēktiesību 
dialogi un nav panākti nekādi uzlabojumi attiecībā uz konkrētiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem Ķīnā; ir sarūgtināts, ka ES un Krievijas cilvēktiesību apspriedes vēl nav 
devušas nekādus vērā ņemamus rezultātus; atzinīgi vērtē 2009. gadā sāktos cilvēktiesību 
dialogus ar Indonēziju un sarīkotās dialoga ievadsanāksmes ar Gruziju un Armēniju;

81. atzinīgi vērtē pirmo ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogu, kurš notika 2009. gada 
jūnijā, taču pauž nožēlu, ka šis dialogs neatstāja nekādu būtisku ietekmi uz cilvēktiesību 
situāciju valstī;

82. norāda, ka 2009. gada aprīlī Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (Ziemeļkorejas) 
parlaments pārskatīja valsts konstitūciju, lai tajā cita starpā iekļautu noteikumu par 
Ziemeļkorejas apņemšanos ievērot un aizsargāt cilvēktiesības, un aicina Ziemeļkorejas 
iestādes īstenot skaidrus un konstruktīvus pasākumus, ar kuriem uzlabot cilvēktiesību 
situāciju, kā arī uzsver, ka, veicot cilvēktiesību situācijas novērtēšanu valstī, vērā jāņem 
ne tikai konstitucionāli noteikumi, bet arī konstruktīvi pasākumi; cer, ka Ziemeļkoreja 
izrādīs interesi par konstruktīvu iesaistīšanos cilvēktiesību dialogos ar ES;

Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības

83. atzīst, ka ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ir jāpiešķir tāda pati nozīme kā 
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pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, paturot prātā visu cilvēktiesību universālumu, 
nedalāmību, savstarpējo atkarību un saistību, kā tas apstiprināts Pasaules cilvēktiesību 
konferencē, kas 1993. gadā notika Vīnē; mudina visas pasaules valstis parakstīt 
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām Fakultatīvo 
protokolu (SPESKT FP), kuru var parakstīt kopš 2009. gada 24. septembra;

84. uzsver, ka cilvēktiesības ietver tiesības uz pārtiku, ūdeni, izglītību, pienācīgu mājokli, 
zemi, pienācīgu darbu, sociālo drošību un tiesības veidot arodbiedrības; atzīst, ka šo 
tiesību neievērošanas cēlonis parasti ir nabadzība; aicina ES palielināt centienus un 
ieguldīt vairāk naudas, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), ņemot vērā, 
ka 2015. gada mērķus pasaulē tik drīz sasniegt neizdosies;

85. atzīst, cik būtiska ir Starptautiskās Darba organizācijas pārraudzības sistēma, aizsargājot 
tiesības tādās jomās kā tirdzniecība, nodarbinātība, statistikas sistēmas, sociālā 
aizsardzība, nodarbinātības politika, kā arī darba drošība un veselība;

86. atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu centienus izskaust globālo ekonomikas un finanšu 
krīzi un tādējādi samazināt nelabvēlīgo ietekmi, kādu šī krīze atstāja uz cilvēktiesību 
situāciju pasaulē; atzinīgi vērtē Cilvēktiesību padomes 10. īpašo sesiju „Globālās 
ekonomikas un finanšu krīzes ietekme uz cilvēktiesību universālu īstenošanu un efektīvu 
ievērošanu”, kas notika 2009. gada 20. februārī;

Komisijas ārējās palīdzības programmas un EIDHR

87. atzinīgi vērtē to, ka Parlamenta prioritātes ir ņemtas vērā, izstrādājot EIDHR programmas 
dokumentus 2008. un 2009. gadā;

88. atbalsta EIDHR iemaksas, galvenokārt īstenojot pilsoniskās sabiedrības projektus, ko 
izstrādājušas vietējās un starptautiskās pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
(90 % iemaksu), kā arī tādu šīs jomas reģionālo un starptautisko organizāciju projektus kā 
Eiropas Padome, EDSO un ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs 
(10 % iemaksu);

89. ar gandarījumu atzīmē, ka 2008. un 2009. gadā cilvēktiesību un demokrātijas atbalstam 
piešķīra vairāk nekā 235 miljonus euro, kas ļāva finansēt 900 projektus apmēram 
100 valstīs; īpaši lielu skaitu projektu finansēja valstīs, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika, savukārt ĀKK valstis kopumā saņēma vislielāko finansējuma 
summu;

90. uzsver, ka EIDHR stiprākais elements ir tas, ka šis instruments ir neatkarīgs no saņēmējas 
valsts piekrišanas, un līdz ar to galveno uzmanību iespējams veltīt kutelīgiem 
politiskajiem jautājumiem un inovatīvām pieejām, kā arī tieši sadarboties ar vietējām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām jānosargā sava neatkarība no valsts 
iestādēm;

91. uzsver, cik būtiski ir izmantot EIDHR kā līdzekli, ar ko reaģēt uz cilvēktiesību 
apdraudējumiem un ar ko sniegt aizvien lielāku palīdzību cilvēktiesību aizstāvjiem un 
tiem, kuri cietuši no šo tiesību pārkāpumiem; atbalsta EIDHR finansēto 11 organizāciju 
tīklu, kas pievēršas cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībai un ātri reaģē ārkārtas situācijās;
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92. aicina Komisiju nodrošināt saskaņu starp Savienības politiskajām prioritātēm un 
projektiem un programmām, ko tā atbalsta, jo īpaši saistībā ar tās divpusējo programmu 
izstrādi sadarbībai ar trešām valstīm;

93. aicina Komisijas dienestus regulāri tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Briselē, 
lai sekmētu dialogu ar tiem partneriem, kuri faktiski īsteno projektus uz vietas;

94. atzinīgi vērtē līdzekļu izplatīšanu cilvēktiesību aizsardzībai, izmantojot ģeogrāfiskās 
programmas, politikas īstenošanu valsts un reģionālā līmenī, ko atbalsta Eiropas Attīstības 
fonds (Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs), Attīstības sadarbības 
instrumentu (Latīņamerikā, Āzijā un Dienvidāfrikā) un Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu (kaimiņvalstu reģionos), kā arī īstenojot tādus tematiskos 
instrumentus kā EIDHR, Stabilitātes instruments, Attīstības sadarbības instruments un 
Instruments sadarbībai ar industrializētajām valstīm;

Vēlēšanu atbalsts un vēlēšanu novērošana

95. ar gandarījumu norāda, ka ES nolūkā veicināt demokrātiju trešās valstīs aizvien vairāk 
izmanto vēlēšanu atbalstu un vēlēšanu novērošanu, tādējādi sekmējot cilvēktiesību, 
pamatbrīvību un tiesiskuma ievērošanu, un ka šo misiju kvalitāte un neatkarība tiek plaši 
atzīta;

96. atkārti aicina dažāda līmeņa politiskajos dialogos ar attiecīgām trešām valstīm ietvert 
vēlēšanu procesu, iekļaujot gan pirmsvēlēšanu, gan pēcvēlēšanu posmus, lai nodrošinātu 
ES politikas saskaņotību un atkārtoti apliecinātu cilvēktiesību un demokrātijas izšķirošo 
nozīmi;

97. atzinīgi vērtē piešķirto līdzekļu apmēru un norāda, ka šā ziņojuma 18 mēnešu periodā 
papildus piešķirti 50 miljoni euro;

Ar cilvēktiesībām saistīto Eiropas Parlamenta darbību izmantošana

98. aicina Padomi un Komisiju pilnībā izmantot Parlamenta rezolūcijas un citus paziņojumus, 
konstruktīvi reaģējot uz paustajām bažām un vēlmēm;

99. atgādina, ka Parlamenta delegācijām starpparlamentāro sanāksmju programmās 
sistemātiski ir jāiekļauj debates par cilvēktiesībām, kā arī jātiekas ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem un attiecīgā gadījumā viņiem jānodrošina starptautiska uzmanība un 
aizsardzība;

100. atzinīgi vērtē Saharova balvas laureātu tīkla izveidi; mudina nekavējoties atrast 
vajadzīgos līdzekļus, lai sasniegtu šā tīkla mērķus un sekmētu saziņu starp Saharova 
balvas saņēmējiem un Parlamentu, piešķirot īpašu statusu balvas saņēmējiem, proti, ļaut 
viņiem iekļūt Parlamenta telpās, piemērojot vienkāršotu iekļūšanas procedūru;

*

* *

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un 
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kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Eiropas 
Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un šajā rezolūcijā minēto valstu un 
teritoriju valdībām.


