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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu

(2012/2062(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 6., 8., 21., 33. un 36. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Eiropas Komisijas 2011. gada 12. decembra kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei „Cilvēktiesības un demokrātija — ES ārējās darbības svarīgākais elements” 
(COM(2011)0886),

– ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. maija paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
„Eiropas Savienības loma cilvēktiesību ievērošanas un demokratizācijas veicināšanā 
trešās valstīs” (COM(2001)0252),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas nodrošināšana Eiropas iedzīvotājiem — Stokholmas programmas 
īstenošanas rīcības plāns” (COM(2010)0171),

– ņemot vērā tā 2006. gada 14. februāra rezolūciju par Cilvēktiesību un demokrātijas 
klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos1,

– ņemot vērā tā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas 
atbalstam2,

– ņemot vērā tā 2012. gada 2. februāra ieteikumu Padomei par konsekventu politiku 
attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji 
īsteno personīgās un komerciālās intereses ES teritorijā3,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 3179. sanāksmē 2012. gada 25. jūnijā pieņemto ES stratēģiju 
par cilvēktiesībām un demokrātiju un ES rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un notiekošās sarunas par ES pievienošanos 
konvencijai,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija ieteikumu Padomei par ES īpašo 

                                               
1 OV C 290E, 29.11.2006., 107. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0334.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0018.
4 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
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pārstāvi cilvēktiesību jomā1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

A. tā kā ES pamatā ir cilvēktiesību ievērošanas princips un saskaņā ar tās Līgumiem ES ir 
juridiskas saistības Savienības un dalībvalstu ārpolitikas jomu centrā izvirzīt 
cilvēktiesības, neraugoties uz to, vai tās attiecas uz ārlietām, tirdzniecību vai sadarbību 
attīstības jomā; tā kā atbilstīgi šīm saistībām ES visos ar trešām valstīm noslēgtajos 
nolīgumos kā būtisku elementu ir centusies iekļaut cilvēktiesību ievērošanas principu;

B. tā kā ES kā politikas satvaru šo saistību izpildes atbalstam ir izstrādājusi plašu instrumentu 
grupu, tostarp cilvēktiesību vadlīnijas, globāla mēroga finanšu instrumentu cilvēktiesību 
un demokrātijas atbalstam (Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR)), 
prasību, lai visi ārējie finanšu instrumenti, piemēram, Attīstības sadarbības instruments 
(ASI), Stabilitātes instruments (SI), Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI), 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments (PPI) un Partnerības instruments (PI), to 
kompetences ietvaros veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju, Padomes 
deklarācijas un secinājumus, Augstās pārstāves paziņojumus, ES demaršus, ES sankcijas 
smagu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos un — pēdējā laikā — valsts cilvēktiesību 
stratēģijas;

C. tā kā atbilstīgi mainīgajam ar trešām valstīm izveidoto ES līgumattiecību saturam 
Savienība ir izstrādājusi plašu dažādu instrumentu klāstu ciešākai trešo valstu iesaistīšanai 
cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas veicināšanā; tā kā šo instrumentu vidū cita 
starpā ietilpst arī Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP), kuras ietvaros cilvēktiesību
apakškomitejām ir uzdots pārraudzīt apstiprināto saistību izpildi, Kotonū nolīgums (kurā 
pārkāpumu gadījumā ir paredzēta konsultāciju procedūra), kā arī dialogi un konsultācijas 
par cilvēktiesībām, galveno uzmanību vēršot uz situācijas uzlabošanu cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā, kā arī uz kopīgu interešu jomām un labāku sadarbību starptautisko 
organizāciju ietvaros;

D. tā kā šo politikas programmu kumulatīvās ietekmes rezultātā ir radusies fragmentāra 
pieeja, kas nav nodrošinājusi dažādu ES ārējās darbības jomu, kā arī šo un citu politikas 
jomu savstarpējās saskaņotības un atbilstības principa pienācīgu integrēšanu; tā kā šādas 
pieejas dēļ šie atšķirīgie instrumenti ir kļuvuši par atsevišķiem elementiem un neveicina 
ne juridisko saistību izpildi, kas paredz cilvēktiesību klauzulu piemērošanas pārraudzību, 
ne ar to saistītā politiskā mērķa sasniegšanu;

E. tā kā 2011. gada decembra kopīgajā paziņojumā „Cilvēktiesības un demokrātija — ES 
ārējās darbības svarīgākais elements. Ceļā uz efektīvāku pieeju” netika aplūkots ne šis 
trūkums, ne fundamentālas nepilnības, piemēram, fakts, ka nepastāv integrēta pieeja, 
kuras pamatā ir saikne starp visiem ES ārējiem instrumentiem un valstu prioritāro mērķu 
pienācīgu iekļaušanu visos šajos instrumentos, nepilnīgu instrumentu izstrāde, kuri 
nesniedz pienācīgu ieguldījumu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā vai kuru pilnīga 
īstenošana nav iespējama, tādas visiem instrumentiem (tostarp uz ģeogrāfisko principu 
balstītām politikas jomām un stratēģijām) paredzētas standarta salīdzinošā novērtējuma 
politikas trūkums, kuras ietvaros varētu izvērtēt un pārraudzīt cilvēktiesību un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0250.
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demokrātisko principu ievērošanu, pamatojoties uz konkrētiem, pārredzamiem, 
izmērāmiem, sasniedzamiem un laikā ierobežotiem rādītājiem, kā arī cilvēktiesību dialogu 
izolēšana, lai gan tie būtu jāiekļauj plašākā augstākā līmeņa politiskajā dialogā un 
jāuzskata par līdzsvarošanas mehānismu divpusējo attiecību kontekstā; tā kā visi šie 
elementi liedz iespēju precīzi īstenot Līgumu un attiecīgi — īstenot efektīvu ES politiku 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā;

F. tā kā „arābu pavasara” notikumi ir apliecinājuši vajadzību pārveidot kaimiņattiecību 
politiku, lai piešķirtu augstāku prioritāti dialogam ar sabiedrību, kurš ir neaizvietojams 
demokratizācijas un pārejas procesu elements; tā kā šī atjaunotā politika būtu jāvērš uz 
ciešāku partnervalstu iesaistīšanu demokrātiskās reformās, mudinot ievērot pamattiesības, 
balstoties uz principu „lielāks atbalsts lielākām reformām”, kā arī partnervalstu, ES un tās 
dalībvalstu savstarpējās atbildības principu;

G. tā kā pārskatīšanas procesa ietvaros ārējās darbības kontekstā Padome racionalizēja un 
veica izmaiņas ES politikā cilvēktiesību un demokrātijas jomā; tā kā šīs izmaiņas ir 
atspoguļotas Ārlietu padomes 2012. gada 25. jūnijā pieņemtajā ES stratēģijā par 
cilvēktiesībām un demokrātiju un tās papildina rīcības plāns, kurā ir skaidri noteikti 
konkrēti mērķi, laika grafiks, darbības pamatprincipi un pienākumu sadalījums; tā kā 
nolūkā uzlabot ES cilvēktiesību politikas pamanāmību, efektivitāti un saskaņotību un 
veicināt tās mērķu sasniegšanu, īpašu uzmanību pievēršot rīcības plāna īstenošanai, 
Padome iecēla īpašo pārstāvi cilvēktiesību jomā;

H. tā kā pašreizējā ekonomikas krīze, tās novērojamā ietekme uz Eiropas projekta noturību
un globālā spēku samēra izmaiņas ir apliecinājušas, ka cēlie paziņojumi par cilvēktiesību 
jautājumiem ir nepietiekami, ja tos nepapildina principiāla cilvēktiesību politika, ko īsteno 
ar elastīgu un konkrētu pasākumu palīdzību un kuras pamatā ir pienākums ievērot visu ES 
politikas jomu iekšējo un ārējo dimensiju saskaņotību un saskanību;

I. tā kā tehnoloģiskās pārmaiņas, izglītības līmeņa paaugstināšanās daudzos pasaules 
reģionos, vairāku jaunattīstības valstu kļūšana par reģionālajām lielvarām, jaunu 
daudzpusēju forumu, piemēram G-20, izveide un savstarpēji saistītas pasaules pilsoniskās 
sabiedrības rašanās — tas viss norāda uz vajadzību nostiprināt spēkā esošos instrumentus 
atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un globālās pārvaldības kontekstā, lai nodrošinātu 
cilvēktiesību ievērošanu, nepieļautu nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem un 
uzlabotu demokrātijas izredzes visā pasaulē, 

ES stratēģija par cilvēktiesībām un demokrātiju

1. uzskata, ka stratēģiskās pārskatīšanas iniciatīvas mērķis ir reaģēt uz Parlamenta un citu 
ieinteresēto pušu konstatētajām svarīgākajām problēmām; atzinīgi vērtē visaptverošo un 
iekļaujošo pieeju, ko šajā jomā ir pieņēmusi Padome, un jo īpaši ES rīcības plānu par 
cilvēktiesībām un demokrātiju kā konkrētu ES saistību un atbildības izpausmi, ko 
papildina arī ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jomā iecelšana;

2. pauž Parlamenta kā vienīgās tieši ievēlētās ES iestādes vēlēšanos tikt cieši saistītam ar šo 
pārveidoto politikas satvaru un apņēmību turpināt savu darbību, ievērojot katras iestādes 
kompetenci atbilstīgi Līgumam; atkārtoti uzsver Parlamenta vēlēšanos pastiprināt 
starpiestāžu sadarbību, tostarp kontaktgrupas, kurai ir uzdota pārskatīšanas un rīcības 
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plāna kontrole, ietvaros; uzstāj uz to, ka visām iestādēm šajā procesā ir jāapvieno savi 
centieni, tāpēc aicina pieņemt kopīgu deklarāciju, kurā iestādes apņemas ievērot vienotus 
pamatprincipus un strādāt kopīgu mērķu vārdā;

Saskaņotība un sadarbība politikas jomās un ES un tās dalībvalstu vidū

3. uzsver vajadzību nodrošināt saskaņotību un saskanību visās politikas jomās kā svarīgu 
priekšnoteikumu efektīvai un uzticamai cilvēktiesību stratēģijai un pauž nožēlu par to, ka 
ES stratēģijā nav sniegta konkrēta atsauce uz šiem principiem; atgādina Komisijai par tās 
atkārtoti apliecināto apņemšanos, kas ir pausta tās 2001. gada paziņojumā un 2010. gada 
paziņojumā par Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānu (COM(2010)0171), 
veikt praktiskus pasākumus, lai nodrošinātu lielāku saskaņotību un saskanību starp tās 
ārējās un iekšējās politikas jomām; atgādina, ka 2001. gadā tika panākta vienošanās par 
pilnīgu Parlamenta iesaistīšanos un plašāku saskaņošanu šajā jomā; atgādina dalībvalstīm 
un ES iestādēm, ka pamattiesību ievērošana „sākas mājās”, tā nav uztverama par 
pašsaprotamu, bet ir pastāvīgi jāizvērtē un jāpilnveido, lai Savienība pasaules mērogā tiktu 
uzskatīta par uzticamu cilvēktiesību aizstāvi;

4. mudina Komisiju publicēt paziņojumu par ES rīcības plānu cilvēktiesību jomā, lai 
atbalstītu Savienības vērtības tieslietu un iekšlietu politikas jomu ārējā dimensijā, kā 
norādīts 2010. gada Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā, un saskaņā ar ES 
Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju;

5. pieprasa, lai visi Komisijas ģenerāldirektorāti un Eiropas Ārējās darbības dienests 
(EĀDD) veiktu detalizētu Pamattiesību hartas tiesisko seku novērtējumu attiecībā uz to 
politikas ārējiem aspektiem, kā arī atbilstības novērtējumu Hartas noteikumiem, jo tā 
attiecas uz visiem ES iestāžu veiktajiem pasākumiem; apņemas veikt šādus novērtējumus; 
atzinīgi vērtē starpdienestu grupas izveidi, kuras sastāvā ir Komisijas un EĀDD ierēdņi un 
kurai ir jānosaka skaidra un efektīva metodika ES iekšējai un ārējai darbībai, pamatojoties 
uz starptautiski apstiprinātu principu, ka valstīm ir jāaizsargā, jāievēro un jāveicina 
cilvēktiesības; mudina Parlamenta komitejas izmantot Reglamenta 36. pantā paredzēto 
noteikumu, kas tām sniedz iespēju pārbaudīt tiesību akta priekšlikumu (tostarp ar ārējiem 
finanšu instrumentiem saistītu priekšlikumu) atbilstību Cilvēktiesību hartai;

6. uzsver vajadzību uzlabot sadarbības un konsultāciju līmeni starp Padomes Pamattiesību 
darba grupu un Cilvēktiesību darba grupu; aicina abas struktūras pilnībā izmantot Eiropas 
Padomes kompetenci un instrumentus un ANO īpašās procedūras, arī sagatavojot jaunas 
iniciatīvas, lai paustu un atbalstītu kopīgās vērtības un starptautiskos standartus;

7. atzinīgi vērtē uzlaboto politikas saskaņotību ar starptautiskajām un reģionālajām, 
piemēram, ANO un Eiropas Padomes pieņemtajām, konvencijām un mehānismiem; aicina 
regulāri iekļaut šos standartus valsts cilvēktiesību stratēģijās, kas kalpotu par atsauces 
dokumentiem politikas jomām, kuru pamatā ir ģeogrāfiskie un tematiskie principi, kā arī 
rīcības plāniem, stratēģijām un instrumentiem; uzskata, ka sadarbībā cilvēktiesību jomā, jo 
īpaši, izmantojot cilvēktiesību dialogus, kuri notiek starptautisko augstākā līmeņa 
sanāksmju laikā, būtu jāiesaista visi reģionālie partneri un organizācijas, un tā būtu 
jāpapildina ar konkrētiem paziņojumiem, kuri jāpieņem pēc sanāksmēm ar šiem 
partneriem, kā arī pēc sanāksmēm ar trešām valstīm, jo īpaši BRIC valstīm (Brazīliju, 
Krieviju, Indiju, Ķīnu) un citām jaunietekmes valstīm;
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8. uzskata, ka Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstu iekļaušana Eiropas Padomes 
kaimiņattiecību politikā nodrošinās papildu instrumentus to tiesiskā regulējuma un 
paraugprakšu tuvināšanai cilvēktiesību jomā; norāda, ka nesen pieņemtā ES un Eiropas 
Padomes kopīgā programma demokrātisko reformu nostiprināšanai dienvidu kaimiņvalstīs 
ir piemērs Eiropas Padomes papildu kompetencei konstitucionālo, tiesisko un 
institucionālo reformu jomā;

9. aicina attiecīgās Parlamenta komitejas, piemēram, Cilvēktiesību apakškomiteju un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju, pastiprināt sadarbību ar atbilstošajām Eiropas 
Padomes struktūrām un instrumentiem, lai sagatavotu strukturētus dialogus ar mērķi radīt 
efektīvu un praktisku sinerģiju starp šīm divām iestādēm un pilnībā izmantot šajā jomā 
pieejamās zināšanas;

Ceļā uz iekļaujošu un efektīvu pieeju

10. atzīst pārskata mērķi, proti, Savienības un trešo valstu attiecību centrā izvirzīt 
cilvēktiesību ievērošanu; uzskata, ka ir būtiski, lai Savienība attiecībās ar saviem 
partneriem īstenotu efektīvu pieeju, atbalstot vairākas galvenās prioritātes saistībā ar 
cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu, un lai tā pastiprinātu centienus īstenot šo 
pieeju nolūkā panākt vēlamos un sasniedzamos rezultātus;

11. atzinīgi vērtē valstu cilvēktiesību stratēģiju (prasību par to izstrādi Parlaments izvirzīja jau 
samērā sen) būtisko nozīmi, kā arī faktu, ka šīs stratēģijas ir izstrādātas iekļaujošā procesā, 
kurā piedalījās ES delegācijas, pārstāvniecību vadītāji un Cilvēktiesību darba grupa; 
apgalvo, ka ir svarīgi organizēt plašas konsultācijas, jo īpaši ar vietējām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, cilvēktiesību aizstāvjiem un citām sociālās un vides 
aizsardzības jomā ieinteresētajām pusēm; uzskata, ka konkrētai valstij noteiktas 
prioritātes, reālistiski mērķi un politiskās līdzsvarošanas veidi ir svarīgi, lai nodrošinātu 
efektīvāku ES darbību un izmērāmas sekmes;

12. uzskata, ka ES stratēģija par cilvēktiesībām un demokrātiju un to papildinošais rīcības 
plāns, kura termiņš ir trīs gadi, racionalizēs valstu prioritāros mērķus, cita starpā ietverot 
tematiskās ES vadlīnijas un attiecīgās vietējās stratēģijas, lai nodrošinātu saskaņotu 
regulējumu visai ES darbībai; aicina bez kavēšanās pabeigt visu valstu cilvēktiesību 
stratēģiju izstrādi, veikt to ātru īstenošanu un novērtēt paraugprakses; ir pārliecināts, ka šīs 
stratēģijas sniegs iespēju katru gadu veikt precīzu pamatnolīgumos iekļauto cilvēktiesību 
klauzulu izpildes novērtējumu;

13. iesaka Savienībai valstu cilvēktiesību stratēģiju ietvaros vienoties par „obligātajiem 
jautājumiem”, kas dalībvalstīm un ES iestādēm kopā ar to trešo valstu partneriem ir 
jāizskata apmeklējumu un sanāksmju laikā, tostarp augstākajā politiskajā līmenī un 
augstākā līmeņa sanāksmēs;

ES Rīcības plāns par cilvēktiesībām un demokrātiju

Cilvēktiesību klauzula

14. pienācīgi ņem vērā ES Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju sniegto atsauci uz 
kritēriju izstrādi cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas piemērošanai un ir pārliecināts, 
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ka šī klauzula kā ES un partnervalstu tiesiskas saistības ir jāpapildina ar funkcionējošu 
izpildes mehānismu, lai tā iegūtu konkrētas aprises;

15. iesaka Augstajai pārstāvei šī mehānisma izstrādes ietvaros noteikt iespējamos riskus, kas 
varētu rasties, partnervalstij pārkāpjot starptautiskos cilvēktiesību standartus, un iekļaut 
klauzulā konkrētus „agrīnās brīdināšanas” sistēmas elementus, kā arī izveidot diferencētu 
regulējumu, kura pamatā ir konsultācijas, pasākumi un sekas un kas līdzinās Kotonū 
nolīgumā paredzētajam regulējumam; norāda, ka šāda sistēma, kuras pamatā ir dialogs, 
palīdzētu apzināt un novērst situācijas pasliktināšanās gadījumus, kā arī atkārtotus un/vai 
regulārus cilvēktiesību pārkāpumus, kuri ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, un 
nodrošinātu iespēju saistošā satvarā apspriest koriģējošus pasākumus; tāpēc aicina 
pārskatā izvērtēt arī cilvēktiesību dialogu un konsultāciju nozīmi, pilnvaras un mērķus, 
kas būtu jāpārdomā un jāizstrādā atšķirīgi;

16. uzsver Padomes 2009. gada lēmumu attiecināt cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu uz 
visiem nolīgumiem un nodrošināt saikni starp šiem nolīgumiem un brīvās tirdzniecības 
līgumiem, vajadzības gadījumā iekļaujot passerelle klauzulu; norāda, ka šī cilvēktiesību 
klauzulas piemērošanas jomas paplašināšana rada vajadzību ieviest skaidru mehānismu tās 
īstenošanai institucionālajā un politiskajā līmenī; atkārtoti uzsver tā ilgstošo nostāju par 
sistemātisku cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas iekļaušanu visos nolīgumos, kas tiek 
noslēgti gan ar rūpnieciski attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm, tostarp nozares 
nolīgumos un nolīgumos par tirdzniecību un ieguldījumiem; uzskata, ka ir svarīgi, lai 
visas partnervalstis, jo īpaši līdzīgi domājošās valstis un stratēģiskie partneri, ar kuriem 
ES apspriež nolīgumus, piekristu šīm saistībām;

17. vēlreiz pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments nav iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā 
attiecībā uz apspriežu sākšanu vai nolīguma apturēšanu; tāpēc uzstāj, lai tam šajā jomā 
tiktu piešķirtas otra likumdevēja tiesības un lai tas tiktu iesaistīts pieprasītā klauzulas 
izpildes mehānisma īstenošanā; uzskata, ka ES iestāžu, tostarp Parlamenta, rīcībā būtu 
jābūt konkrētām procedūrām, kas, pamatojoties uz faktiskās cilvēktiesību situācijas 
novērtējumu, kā arī šīs situācijas attīstību attiecīgajās valstīs, ļautu apšaubīt nolīgumu 
slēgšanas iespēju;

18. mudina Augsto pārstāvi pārstrādāt gada ziņojumu par ES rīcību cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā pasaulē, pārveidojot to par progresa ziņojumu par ES Rīcības plāna par 
cilvēktiesībām un demokrātiju īstenošanu, lai ziņojumā būtu ietverta arī cilvēktiesību un 
demokrātijas klauzulas piemērošana spēkā esošajos nolīgumos un atsevišķas analīzes par 
katru konsultāciju procesu un citiem atbilstošajiem Padomes, EĀDD un Komisijas 
ierosinātajiem pasākumiem, kā arī veikto darbību efektivitātes un saskaņotības analīze;

Cilvēktiesību ietekmes novērtējums

19. uzskata, ka ES pilda Lisabonas līgumā un Hartā noteiktās saistības, sagatavojot 
cilvēktiesību ietekmes novērtējumu pirms jebkuru divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu 
apspriešanas sākšanas ar trešām valstīm; norāda, ka šī sistemātiskā prakse ir vienīgais 
veids, kā nodrošināt saskaņotību starp primārajiem tiesību aktiem, ES ārējo darbību un 
trešās puses saistībām, kas noteiktas starptautiskajās konvencijās, tostarp Starptautiskajā 
paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR); aicina nodrošināt, lai šajos 
ietekmes novērtējumos būtu iekļautas pilnīgi visas cilvēktiesības, kas uzskatāmas par 



PR\899023LV.doc 9/11 PE487.734v01-00

LV

nedalāmu kopu; norāda, ka novērtējumu sagatavošanas procesam jābūt neatkarīgam, 
pārredzamam un līdzdalīgam, iesaistot tajā kopienas, kuras varētu skart plānotais 
nolīgums; aicina Komisiju un EĀDD pirms sarunu noslēguma izstrādāt noturīgu 
metodiku, kurā ir nostiprināti līdztiesības un nediskriminācijas principi, lai novērstu 
jebkādu negatīvu ietekmi uz konkrētajiem iedzīvotājiem, un kurā paredzēti savstarpēji 
apstiprināti preventīvi vai koriģējoši pasākumi jebkādas negatīvas ietekmes gadījumā;

20. vērš īpašu uzmanību uz vajadzību veikt tādu projektu ietekmes novērtējumu, kuru 
īstenošana rada nopietnus Hartas noteikumu pārkāpumu draudus, piemēram, ar tiesu 
sistēmu, robežsardzes aģentūrām, policijas un drošības spēkiem saistītu projektu 
gadījumā, kurus plānots īstenot valstīs, ko pārvalda represīvi režīmi;

Salīdzinošā novērtējuma politika

21. uzsver, ka cilvēktiesību un demokrātijas mērķi rada vajadzību ieviest konkrētus, 
izmērāmus, sasniedzamus un laikā ierobežotus kritērijus, kuru mērķis ir pamatbrīvību, 
cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanas līmeņa novērtēšana; saistībā ar to uzskata, ka ES 
būtu vispusīgi jāizmanto attiecīgie ANO un Eiropas Padomes instrumenti un skaidri 
jānošķir politiskie secinājumi no juridiskajiem un tehniskajiem novērtējumiem;

22. iesaka EĀDD izstrādāt kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju kopu un katrai valstij 
piemērotus salīdzinošus kritērijus, kas varētu kalpot par saskaņotu un konsekventu pamatu 
ikgadējai ES politikas jomu izvērtēšanai valsts cilvēktiesību stratēģiju un ar trešām 
valstīm īstenoto cilvēktiesību dialogu kontekstā;

Atjaunotā Eiropas kaimiņattiecību politika

23. atgādina politiskos secinājumus, kas gūti saistībā ar „arābu pavasari”, tostarp vajadzību 
mainīt iepriekšējās politiskās programmas, kas bija vērstas galvenokārt uz attiecībām ar 
valsts iestādēm, un izveidot efektīvas partnerattiecības starp ES un partnervalstu valdībām 
un pilsoniskajām sabiedrībām; uzsver tādu programmu un atbalsta projektu izveides 
nozīmi, kuri nodrošina saziņu starp pilsoniskajām sabiedrībām ES un trešās valstīs; aicina 
Komisiju un EĀDD izmantot ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgumā 
izklāstīto institucionalizēto pilsoniskās sabiedrības konsultāciju mehānismu kā izejas 
punktu vēl iekļaujošāku visiem nolīgumiem paredzētu mehānismu izstrādei; uzskata, ka 
jaunās ES pieejas centrā ir sabiedrību nostiprināšana ar aktīvas valstu pārskatatbildības 
palīdzību, lai atbalstītu sabiedrības iespējas piedalīties publiskajos lēmumu pieņemšanas 
un demokrātiskās pārvaldības procesos; uzskata, ka šai valstu pārskatatbildībai būtu 
jākļūst par galveno elementu ārējos finanšu instrumentos, kuri pašlaik tiek pārskatīti;

24. uzsver, ka šie notikumi ir apliecinājuši, ka ES ir apzināti ignorējusi „arābu pavasara” 
norisēs iesaistīto valstu reālo situāciju, tostarp jauniešu situāciju šajās valstīs, un tas 
liecina par vajadzību radīt apmaiņas programmas vai uzsākt „arābu pavasara” procesos 
iesaistītajiem jauniešiem paredzētas Eiropas programmas, kā arī veicināt pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvju pārdomas par informācijas trūkuma cēloņiem un sekām attiecībā uz 
šo valstu sabiedrībām; norāda, ka šādas pārdomas būtu jāveicina, izstrādājot Eiropas un 
arābu jauniešu konvenciju;

25. pieprasa, lai Augstā pārstāve un Komisija pārliecinoši īstenotu atjaunoto Eiropas 
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kaimiņattiecību politiku, ar vienlīdzīgu uzmanību piemērojot „mazāk atbalsta par 
mazākiem sasniegumiem” un „lielāka atbalsta lielākām reformām” principus;  uzskata, ka 
atbalsts valstīm, kuras negūst panākumus demokrātijas padziļināšanas jomā, būtu 
jāsamazina saskaņā ar šīs politikas mērķiem; pauž bažas par agrākās attieksmes 
saglabāšanos, kuras ietvaros pārmērīgu politisko atzinību saņēma tādi partnervalstu 
valdību veiktie pasākumi, kuri neveicināja tiešu mērķu sasniegšanu; 

26. atzinīgi vērtē iniciatīvu par uz tiesībām balstītas pieejas ieviešanu attīstības politikas jomā 
un norāda, ka šādas pieejas pamatā būtu jābūt cilvēktiesību nedalāmībai, turklāt ir 
pārliecināts, ka sadarbības mērķu centrā būtu jābūt cilvēkiem, nevis valdībām; uzsver, ka 
politikas saskaņotība attīstības jomā šajā kontekstā būtu jāuzskata par faktoru kas veicina 
cilvēktiesību mērķu pilnīgu īstenošanu, lai dažādas ES politikas jomas šajā ziņā neradītu 
savstarpēji negatīvu ietekmi;

Kopīga starpiestāžu atbildība

27. uzskata, ka ES stratēģija par cilvēktiesībām un demokrātiju un attiecīgais rīcības plāns ir 
īpaši svarīgi, jo atspoguļo kopīgas Augstās pārstāves, Padomes, Komisijas un dalībvalstu 
apstiprinātas saistības; atzinīgi vērtē Parlamenta vadošās nozīmes atzīšanu cilvēktiesību 
un demokrātijas atbalstīšanā; sagaida, ka Parlaments tiks pienācīgi iesaistīts rīcības plāna 
īstenošanas posmā, cita starpā, piedaloties viedokļu apmaiņā Cilvēktiesību kontaktgrupā 
nolūkā apvienot centienus;

28. iesaka Parlamentam attīstīt dinamiskākas attiecības ar ES delegācijām uz regulāras saziņas 
un informācijas apmaiņas pamata, izmantojot progresa ziņojumus, kuros atspoguļots 
„pārmaiņu plāns” cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kā arī rīcības plānā noteiktie mērķi 
un pamatprincipi;

29. apņemas nodrošināt sistemātiskāku ar cilvēktiesībām saistītu rezolūciju un atsevišķu 
cilvēktiesību lietu kontroli, izmantojot nesen izveidotās Cilvēktiesību rīcības grupas 
atbalstu, un iesaka pastiprināt sadarbību starp Cilvēktiesību apakškomiteju un Budžeta 
kontroles komiteju, kā arī ar Revīzijas palātu, lai nodrošinātu stratēģiskā pārskata 
mērķiem pienācīgu Savienības finanšu atbalstu;

30. iesaka Parlamentam uzlabot savas ar cilvēktiesību jautājumiem saistītās procedūras, 
tostarp pārskatot vadlīnijas parlamentu sadarbības delegācijām cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšanas jomā; uzskata, ka katras Parlamenta pastāvīgās delegācijas 
sastāvā būtu jābūt deputātam, kurš ir izraudzīts tās priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku vidū un kuram ir noteikts īpašs pienākums pārraudzīt attiecīgā reģiona vai valsts 
cilvēktiesību situāciju, un ieceltajām personām regulāri būtu jāsniedz informācija 
Parlamenta Cilvēktiesību apakškomitejai’ uzsver vajadzību pārskatīt to plenārsēžu debašu 
modeli, kurās tiek izskatīti cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumi, 
lai nodrošinātu biežākas debates ar plašāku deputātu līdzdalību, aktīvāku reakciju uz 
cilvēktiesību pārkāpumiem un citiem neparedzētiem notikumiem, kā arī lielākas iespējas 
papildināt iepriekšējās debates un rezolūcijas;

31. aicina konkrēti piemērot LESD 36. pantu, lai nodrošinātu, ka Parlamenta viedoklis tiek 
pienācīgi ņemts vērā rezolūciju papildināšanas gadījumā, un šajā saistībā iesaka stingrāku 
dialogu;



PR\899023LV.doc 11/11 PE487.734v01-00

LV

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Padomei.


