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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 
Savienības politiku šajā jomā

(2012/2145(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko 
2012. gada 25. jūnijā pieņēma Ārlietu padome,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 18. aprīļa rezolūciju par gada ziņojumu par 
cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tostarp arī ietekmi uz ES 
politikas stratēģiju cilvēktiesību jomā1,

– ņemot vērā ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju 
(11855/12), ko 2012. gada 25. jūnijā pieņēma Ārlietu padome,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 25. jūlija Lēmumu 2012/440/KĀDP, ar ko ieceļ amatā 
Eiropas Savienības īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos,

– ņemot vērā 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. Ceļā 
uz efektīvāku pieeju” (COM(2011) 0886),

– ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā 2010. gada 8. jūlija rezolūciju2 par Eiropas Ārējās darbības dienestu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2011. gada 3. maija 
Rezolūciju 65/276 par Eiropas Savienības līdzdalību Apvienoto Nāciju Organizācijas 
darbā,

– ņemot vērā 2011. gada 17. novembra rezolūciju par ES atbalstu Starptautiskajai 
Krimināltiesai — „Problēmu risināšana un grūtību pārvarēšana”3, pārskata konferenci, kas 
notika 2011. gadā no 31. maija līdz 11. jūnijam Kampalā, Ugandā, un apņemšanos, ko 
parakstījusi ES,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 21. marta Lēmumu 2011/168/KĀDP par Starptautisko 
Krimināltiesu4un pārskatīto rīcības plānu,

– ņemot vērā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0126.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0280.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0507.
4 OV L 76, 22.3.2011., 56. lpp.
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pārskatīšanu1,

– ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas 2011. gada 8. marta kopīgo paziņojumu Eiropadomei, Eiropas Parlamentam, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Partnerattiecības 
demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu” 
(COM(2011) 0200),

– ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs” (COM(2011) 0303),

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 29. marta ieteikumu Padomei par Eiropas 
Demokrātijas fonda (EDF) iespējamo izveides kārtību,

– ņemot vērā 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 ANO īpašā referenta 2011. gada 16. maija ziņojumu (A/HRC/17/27) par 
uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību, kurā uzsvērta starptautisko 
cilvēktiesību normu un standartu piemērojamība attiecībā uz uzskatu un vārda brīvību 
internetā, kas ir bieži izmantots saziņas līdzeklis,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2011. gada 28. jūlija ziņojumu (A/66/203) par 
cilvēktiesību aizstāvju stāvokli,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 21. decembra rezolūciju 
(A/RES/65/206) par moratoriju nāvessoda izmantošanai,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2011. gada 5. augusta starpposma ziņojumu (A/66/268) 
par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu un cilvēka cieņu pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu, ieslodzījumu vieninieku kamerā, kā arī psihiatriskajās klīnikās,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325, 
1820, 1888, 1889 un 1960 par sievietēm, mieru un drošību,

– ņemot vērā ziņojumu par rādītājiem attiecībā uz ES vispusīgo pieeju ANO Drošības 
padomes 2011. gada 13. maijā pieņemto Rezolūciju 1325 un 1820 par sievietēm, mieru un 
drošību īstenošanai,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. decembra secinājumus par kopējo drošības un 
aizsardzības politiku,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0576.
2 OV C 291E, 4.10.2011., 171. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0018.
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– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „ES attīstības 
politikas ietekmes palielināšana: pārmaiņu programma” (COM(2011) 0637),

– ņemot vērā to, ka 2011. gada 7. aprīlī Eiropas Padomes Ministru komiteja pieņēma 
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijas par bērna tiesībām un tās neseno 
2012. gada 4. aprīļa rezolūciju,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2011. gada 17. jūnija rezolūciju par 
cilvēktiesībām, dzimumorientāciju un dzimumidentitāti,

– ņemot vērā Eiropas Savienības pievienošanos 2011. gada 22. janvārī ANO Konvencijai 
par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD), kas ir pirmā ANO cilvēktiesību konvencija, 
ko ratificējusi Eiropas Savienība kā „reģionālās integrācijas organizācija”,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 21. februāra secinājumus par neiecietību, diskrimināciju 
un vardarbību reliģijas vai ticības dēļ,

A. tā kā dibināšanas līgumos ir noteikts, ka Eiropas Savienībai jānodrošina, lai tās ārējās 
darbības virzītājspēks ir šādi principi: demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un 
solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko 
tiesību principu ievērošana;

B. tā kā taisnīgums, tiesiskums, atbildība, taisnīgas tiesas prāvas un neatkarīgas tiesu iestādes 
ir obligāti cilvēktiesību aizsardzības elementi;

C. tā kā demokrātija vislabāk nodrošina cilvēktiesības un pamatbrīvības, iecietību pret visām 
sabiedrības grupām un visu personu iespēju vienlīdzību;

D. tā kā mācībai, kas gūta no „arābu pavasara” notikumiem, arī turpmāk jāmudina ES 
pārskatīt un uzlabot savu politiku attiecībā uz, cita starpā, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām, dialogiem par cilvēktiesībām ar trešām valstīm 
un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem;

E. tā kā reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumi gan no valdību, gan nevalstisku organizāciju 
puses pieaug daudzās pasaules valstīs, izpaužoties kā diskriminācija, neiecietība un 
vardarbība pret konkrētām personām un reliģiskām kopienām, tostarp pret reliģisku 
minoritāšu pārstāvjiem;

F. tā kā ikgadējam ziņojumam par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā 
jomā jāatspoguļo un jāaplūko ne tikai pagātnes sasniegumi vai trūkumi, bet tam jākalpo 
arī kā stratēģiskam dokumentam, kas vērsts uz nākotni; tā kā ikvienam secīgajam 
ikgadējam ziņojumam būtu ideālā variantā taustāmi un sistemātiski jāuzlabo ES 
cilvēktiesību politika pasaulē,



PE494.800v01-00 6/17 PR\911732LV.doc

LV

ES 2011. gada ziņojums

1. atzinīgi vērtē ES 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju; atzinīgi vērtē 
to, ka Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Augstā pārstāve spēja iesniegt ikgadējo 
ziņojumu Parlamenta jūnija plenārsēdē un tādējādi atgriezties pie parastās darba kārtības;

2. atzīmē pozitīvos pasākumus ikgadējā ziņojuma izstrādē, bet uzsver iespēju to turpmāk vēl 
uzlabot; atkārto aicinājumu izveidot sistemātiskāku pieeju ES politikas īstenošanai un 
sistemātiskāk to analizēt; kā svarīgu soli šajā virzienā atzinīgi vērtē 2012. gada 25. jūnijā 
ES cilvēktiesību rīcības plānā pieņemto apņemšanos ikgadēja ziņojumā izklāstīt, kā ES 
īsteno cilvēktiesību aizsardzības stratēģijas mērķus; iesaka izveidot atsevišķu valstu 
nodaļas, izmantojot rādītājus un kritērijus, kas palīdzētu pārraudzīt šo valstu cilvēktiesību 
stratēģijas īstenošanu;

3. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Augsto pārstāvi, gatavojot turpmākos gada 
ziņojumus, aktīvi un sistemātiski apspriesties ar Parlamentu, kā arī ziņot par to, kā ir 
ņemtas vērā Parlamenta rezolūcijas;

Vispārīgi apsvērumi

4. atzinīgi vērtē ES cilvēktiesību stratēģiskā satvara pieņemšanu 2012. gada 25. jūnijā; 
mudina ES pārvaldes iestādes sadarboties, lai nodrošinātu tā pienācīgu īstenošanu un 
ticami pildītu ES līgumos ietvertās saistības principiāli un apņēmīgi realizēt tādu 
ārpolitiku, kas pamatota uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un tiesiskumu;

5. mudina Padomi, Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Parlamentu, 
pamatojoties uz šo stratēģisko satvaru, cieši sadarboties saskaņotas, vērienīgas un 
efektīvas ES cilvēktiesību politikas īstenošanā pasaulē;

6. iesaka Padomei un EĀDD veikt jaunā cilvēktiesību tiesību aktu kopuma vidusposma 
novērtējumu, jo īpaši tā rīcības plāna novērtējumu; pieprasa, lai Parlaments un pilsoniskā 
sabiedrība šajā procesā regulāri apspriestos;

7. atzinīgi vērtē ES īpašā pārstāvja (ESĪP) cilvēktiesību jautājumos pilnvaras un plānoto 
Padomes darba grupas cilvēktiesību jautājumos (COHOM) izveidi Briselē; ar nepacietību 
gaida to ciešu sadarbību ar Parlamentu;

8. gaida, ka COHOM pastiprinās sadarbību ar Padomes Pamattiesību darba grupu (FREMP), 
lai risinātu jautājumu par konsekvences nodrošināšanu ES ārējā un iekšējā cilvēktiesību 
politikā; uzsver konsekvences lielo nozīmi, lai izvairītos no pārmetumiem par 
dubultstandartiem, palielinātu uzticību Eiropas Savienības politikai un ņemtu vērā 
cilvēktiesību universālumu;

9. mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Augsto pārstāvi, EĀDD, Padomi un 
Komisiju efektivitātes dēļ nodrošināt saskaņotību starp dažādiem pašreizējiem vai 
plānotiem salīdzinošu kritēriju piemērošanas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumiem 
un metodēm attiecībā uz cilvēktiesību stāvokli trešās valstīs, tostarp uz cilvēktiesību un 
demokrātijas iedaļām paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas progresa ziņojumos; uz 
principa „lielāks atbalsts lielākām cilvēktiesībām un lielākai demokrātijai” novērtējumu, 
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kas izklāstīts Eiropas partnerattiecību politikā demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar 
Vidusjūras dienvidu reģionu; uz plānoto cilvēktiesību iekļaušanu leģislatīvu un 
neleģislatīvu priekšlikumu un tirdzniecības nolīgumu ietekmes novērtējumos, tostarp 
cilvēktiesību uzraudzības mehānismu iekļaušanu partnerības un sadarbības nolīgumos un 
asociācijas nolīgumos; uz Komisijas plānu ieviest cilvēktiesību novērtējumu, sniedzot 
dažāda veida ES palīdzību (jo īpaši attiecībā uz budžeta atbalstu); uz pastiprinātu 
uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu cilvēktiesību konvenciju īstenošanu valstīs, kurās 
ir ieviesta vispārējo preferenču sistēma; uz mērķi sistematizēt ES vēlēšanu novērošanas 
misiju ziņojumu turpmāko izmantošanu un uz ES Padomes nodomu plašāk izmantot 
salīdzinošo novērtēšanu un sistemātisku to aspektu apsvēršanu, kas saistīti ar 
cilvēktiesībām, dzimumu un bērniem, kurus ietekmē bruņoti konflikti, un kas izklāstīti 
KDAP misiju dokumentos par tajās gūto mācību;

10. atzinīgi vērtē atsevišķu valstu vietējo cilvēktiesību stratēģiju pieņemšanu, lai īstenotu ES 
politiku vispiemērotākajā un efektīvākajā veidā; atzīst vietējo ES delegāciju lielo nozīmi 
valstu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, kuras pielāgotas īpašiem gadījumiem, bet uzsver 
EĀDD atbildību to koordinēšanā, lai nodrošinātu ES cilvēktiesību politikas prioritāšu 
saskaņotu piemērošanu, kuras izklāstītas cilvēktiesību stratēģiskajā satvarā un ES 
pamatnostādnēs; uzsver cilvēktiesību un demokrātijas kontaktpunktu tīkla pabeigšanas 
lielo nozīmi ES delegāciju un KDAP misiju darbā un operācijās; mudina Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieci un Augsto pārstāvi, EĀDD un dalībvalstis pieņemt kā labāko 
praksi cilvēktiesību jautājumos tādu metodi, kuru piemērojot, darbs tiek veikts vietējā 
līmenī, iesaistot cilvēktiesību darba grupas, kas veidotas no ES delegāciju locekļiem un 
ES dalībvalstu vēstniecību darbiniekiem;  atbalsta EĀDD mērķi apmācīt cilvēktiesību 
jautājumos visus EĀDD, Komisijas, ES delegāciju un KDAP misiju darbiniekus;

ES darbība Apvienoto Nāciju Organizācijā

11. atzinīgi vērtē ES centienus atbalstīt un atjaunot cilvēktiesību aizsardzības darbu ANO 
sistēmā, ietverot arī 2011. gadā sāktās ANO Cilvēktiesību padomes darba pārskatīšanas 
pabeigšanu; uzsver, ka arī turpmāk ir svarīgi atbalstīt Augstā cilvēktiesību komisāra biroja 
neatkarību un ANO īpašos referentus par tematiskajiem un katrai valstij raksturīgajiem 
cilvēktiesību jautājumiem; uzsver Eiropas Savienības pievienošanās 2011. gada 
22. janvārī ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) lielo nozīmi, jo 
tā ir pirmā ANO cilvēktiesību konvencija, ko ratificējusi Eiropas Savienība kā tiesību 
subjekts;

12. atzinīgi vērtē Es dalībvalstu vadošo lomu ANO cilvēktiesību sistēmas atbalstīšanā un 
uzticēšanās tai vairošanā, kopīgi panākot pastāvīgu uzaicinājumu uz visām ANO īpašajām 
procedūrām cilvēktiesību jautājumā, ierosinot ANO Cilvēktiesību padomes (HRC) īpašo 
sesiju par Lībiju, kurā tika pieņemti vēsturiskie ieteikumi par Lībijas izslēgšanu no HRC, 
kā arī uzņemoties vadību pasākumos, kas noveda pie neatkarīgas izmeklēšanas komisijas 
izveides cilvēktiesību situācijas novērtēšanai Sīrijā;

13. atzīst ES propagandēšanas un radošu koalīciju veidošanas spējas, par ko liecina ES rīcība, 
pieņemot vēsturisku HRC rezolūciju par cilvēktiesībām, seksuālo orientāciju un 
dzimumidentitāti, kuru atbalstīja visu reģionu valstis, kā arī panākot vienprātību Ženēvā 
un Ņujorkā par vajadzību apkarot reliģisko neiecietību un aizsargāt reliģijas un ticības 
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brīvību, vienlaikus izvairoties no iespējamām neveiksmēm citos svarīgos cilvēktiesību 
jautājumos, piemēram, attiecībā uz vārda brīvību;

14. atkārtoti pauž savu negatīvo nostāju pret reģionālu grupējumu praksi rīkot neapstrīdētas 
vēlēšanas Cilvēktiesību padomē;

15. iesaka uzraudzīt vispārējā periodiskā pārskata (UPR) ieteikumus, tos sistemātiski iekļaujot 
vietējās cilvēktiesību stratēģijās, kā arī cilvēktiesību dialogos un apspriedēs;

ES politika attiecībā uz starptautisko kriminālo tiesvedību un cīņa pret nesodāmību

16. pauž nožēlu par to, ka netaisnīga tiesvedība ir bieža parādība jaunās un pārejas laika 
demokrātiskās valstīs, maskējoties kā tiesiskums vai cīņa pret korupciju; pauž nožēlu par 
to, ka netaisnīga tiesvedība ir kļuvusi par politiskas atriebības līdzekli vai izrēķināšanās 
līdzekli ar politiskajiem pretiniekiem, iebiedējot un ierobežojot opozīciju, jo īpaši 
pirmsvēlēšanu laikā;

17. atkārtoti pauž atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai (ICC) cīņā pret nesodāmību par 
nopietniem starptautiskiem noziegumiem; aicina ES un dalībvalstis arī turpmāk politiskā, 
diplomātiskā, apgādes un finansiālā ziņā atbalstīt ICC un citus starptautiskos tribunālus, 
tostarp ad hoc starptautiskos tribunālus bijušajai Dienvidslāvijai un Ruandai, Sjerraleones 
Īpašo tiesu, Kambodžas tiesas iestāžu ārkārtas palātas un Īpašo tribunālu Libānai;

18. atzinīgi vērtē saistības, kuras pieņēma 2011. gada 21. martā ar Padomes Lēmumu 
2011/168/KĀDP, un tam sekojošo rīcības plānu, ko pieņēma 2011. gada 12. jūlijā, lai 
veicinātu Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūtu universālumu un integritāti, 
atbalstītu Tiesas neatkarību un tās efektīvu un produktīvu darbību, kā arī atbalstītu 
papildināmības principu;

19. atkārtoti iesaka Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūtus pievienot dokumentu 
kopumam, kas satur starptautiskos nolīgumus par labu pārvaldību un tiesiskumu, kuri 
jāratificē trešām valstīm, ko uzņem Vispārējā preferenču sistēmā (GSP+); iesaka ES 
nolīgumos ar trešām valstīm konsekventi iekļaut Starptautiskās Krimināltiesas klauzulu;

20. uzsver, ka attiecībā uz „arābu pavasari” ir svarīgi īstenot saskaņotu un sīki izstrādātu ES 
politiku attiecībā uz pārejas posma tiesiskumu, iesaistot arī Starptautisko Krimināltiesu kā 
pēdējās instances tiesu pagātnes cilvēktiesību pārkāpumu risināšanai un cīņai pret 
nesodāmību;

ES rīcība attiecībā uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām (IHL)

21. atzinīgi vērtē ES centienus starptautisko humanitāro tiesību jomā, lai nodrošinātu 
atbildību, dokumentējot jebkurus šo tiesību pārkāpumus un atbalstot atbildību veicinošus 
mehānismus, kā arī tās apņemšanos apkarot piespiedu pazušanu, turpināt atbalstīt ICC, arī 
turpmāk izmantot galvenos starptautisko humanitāro tiesību instrumentus, piespiest 
ievērot procesuālās pamatgarantijas attiecībā uz visām personām, kas aizturētas bruņotu 
konfliktu laikā, un atbalstīt starptautiskos instrumentus, kas paredzēti, lai novērstu 
briesmas, ko rada sprādzienbīstamas karadarbības paliekas, kasešu munīcija, pašdarināti 
spridzekļi un kājnieku mīnas;



PR\911732LV.doc 9/17 PE494.800v01-00

LV

22. pauž tomēr nožēlu par to, ka ES pamatnostādņu izpratne un īstenošana attiecībā uz 
atbilstības starptautiskajām humanitārajām tiesībām veicināšanu ir ievērojami zemāka 
nekā citu pamatnostādņu izpratne un veicināšana; aicina ES piešķirt lielāku politisku 
nozīmi un veltīt vairāk resursu šo pamatnostādņu īstenošanai, jo īpaši nodrošinot, ka 
starptautiskās humanitārās tiesības tiek ievērotas krīžu pārvarēšanas operācijās, kā arī 
aktīvi apkarojot nesodāmību un panākot, ka cilvēki atbild par savu rīcību;

23. turklāt uzsver vajadzību nodrošināt, ka atbildības jautājums tiek sistemātiski risināts ES 
attiecībās ar konkrētām valstīm, tostarp iekļaujot to publiskos paziņojumos, un ka ES 
konsekventāk risina nesodāmības jautājumu daudzpusējā līmenī, piemēram, ANO 
Ģenerālajā asamblejā un Cilvēktiesību padomē;

24. atkārtoti apliecina savas saistības ievērot pienākuma aizsargāt (R2P) principu, uzsverot 
ārējo dalībnieku lielo nozīmi, tostarp ES nozīmi, vēršoties pret nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem trešās valstīs, ja šo valstu valdības nespēj vai nevēlas aizsargāt savus 
pilsoņus; uzsver, ka iesaistīšanās R2P pasākumos ANO aizgādībā vai saskaņā ar tās 
pilnvarojumu, kad vien tas iespējams, ir ļoti svarīga;

25. šajā ziņā atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu rīcību, kas 2011. gadā uzņēmās vadību, novēršot 
vardarbību pret civiliedzīvotājiem Lībijā, bet pauž nožēlu par saskaņotas reaģēšanas 
trūkumu ES līmenī;

26. norāda, ka no privātajiem militārajiem un drošības uzņēmumiem (PMDU) jāprasa 
atbildība par cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko izdarījuši to darbinieki; 
ņemot vērā PMDU plašo izmantošanu, aicina ES un dalībvalstis palielināt centienus rast 
ticamu regulējumu, lai novērstu juridiskās nepilnības atbildības jautājumā;

Eiropas kaimiņattiecību politika un „arābu pavasaris”

27. uzsver arābu pasaules 2011. gada sacelšanās lielo nozīmi gan kā brīvības, taisnīguma un 
cilvēka cieņas alku izpausmi, gan kā lielu izaicinājumu ES politikai šajā reģionā un citur 
pasaulē; atzīst, ka ES ir palielinājusi savu politisko iesaistīšanos gan austrumu, gan 
dienvidu kaimiņattiecībās, bet uzsver vajadzību mācīties no pagātnes politiskajām kļūdām 
un izstrādāt jaunu politiku, kas būtu saistīta ar cilvēktiesību ievērošanu un atbalstu 
demokrātiskām vērtībām;

28. atzinīgi vērtē to, ka ES dienvidu kaimiņattiecību politikā tiek uzsvērta savstarpēja 
atbildība un kopīgas saistības attiecībā uz tādām universālām vērtībām kā cilvēktiesības, 
demokrātija un tiesiskums; aicina ievērot konsekvenci ES pieejā cilvēktiesībām gan 
dienvidos, gan austrumos; uzsver vajadzību austrumos izvairīties no politiskām kļūdām, 
kādas tika pieļautas dienvidos pirms 2011. gada „arābu pavasara”;

29. atkārtoti pauž viedokli, ka pieejai „lielāks atbalsts lielākām reformām” jābūt pamatotai uz 
skaidri formulētiem kritērijiem, kuriem var piemērot izmērāmus, sasniedzamus un 
noteiktā termiņā īstenojamus standartus; aicina EĀDD un Komisiju sistemātiski īstenot šo 
pieeju kaimiņattiecību politikas progresa ziņojumos;

30. atzinīgi vērtē to, ka ES aizvien vairāk informē pilsonisko sabiedrību, un uzsver vajadzību, 
lai pilsoniskā sabiedrība sistemātiskāk un regulārāk sniegtu savu ieguldījumu cilvēktiesību 
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stāvokļa novērtējumā, kas ir vajadzīgs, lai ES politikā īstenotu pieeju „lielāks atbalsts 
lielākām reformām”;

31. atzinīgi vērtē pasākumus, kas tiek veikti saskaņā ar austrumu partnerattiecību iniciatīvu 
cilvēktiesību, demokrātijas, pamatbrīvību un tiesiskuma veicināšanai partnervalstīs; aicina 
Eiropas Savienību izmantot savu dalībvalstu pārejas pieredzi ceļā no autoritāriem uz 
demokrātiskiem režīmiem un iemiesot no pieredzes gūtās mācības konkrētās, uz 
rezultātiem orientētās programmās Savienības austrumu partnervalstīs;

32. tomēr pauž nožēlu par to, ka austrumu partnerattiecību politika reizēm tiek nepareizi 
izprasta, pārvēršoties par visatļautības, piedošanas un dubultstandartu politiku, ko bieži 
īsteno attiecībās ar austrumu partnervalstīm;

33. ir tomēr ārkārtīgi nobažījusies par demokrātijas, tiesiskuma, pamatbrīvību trūkumu un 
cilvēktiesību neievērošanu Baltkrievijā, vienīgajā Eiropas kaimiņvalstī, kas nepiedalās 
austrumu kaimiņattiecībās un Euronest parlamentārās asamblejas darbā pilnā mērā, jo 
īpaši pēc 2010. gada prezidenta vēlēšanām un tām sekojošajai protestētāju un politiskās 
opozīcijas vardarbīgajai apspiešanai, kā arī aktīvistu tiesas procesiem 2011. gadā, kas 
neatbilda starptautiskajām normām, jo viņiem tika piespriesti nesamērīgi bargi sodi; 
atzinīgi vērtē ES vienotību, reaģējot uz ES diplomātu izraidīšanu no Baltkrievijas 
2012. gada februārī; mudina Savienību un visas tās dalībvalstis īstenot saskaņotu un 
konsekventu politiku pret Baltkrieviju un izdarīt spiedienu uz tās politisko režīmu, arī 
nosakot sankcijas, bet atbalstot pilsonisko sabiedrību ar tādu pasākumu palīdzību kā 
pastiprināti vīzu atvieglojumi, palielinātas izglītības iespējas;

34. mudina ES pieņemt vienādu konsekventu pieeju cilvēktiesību pārkāpumiem visās trešās 
valstīs, gan partnervalstīs, gan valstīs, ar kurām ES ir mazāk attīstītas attiecības; pieprasa, 
lai ES nepārprotami norāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem un nosoda tos vienmēr un visur, 
kur tie notiek, neatkarīgi no partnerattiecību ar attiecīgo valsti stratēģiskās nozīmes;

ES politika, atbalstot demokratizāciju un vēlēšanas 

35. uzsver cilvēktiesību un demokrātijas savstarpēji pastiprinošo raksturu, jo tikai, ievērojot 
cilvēktiesības, sabiedrība var veidot brīvu politisko telpu, kas vajadzīga mierīgai 
demokrātiskai attīstībai;

36. uzsver, ka ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja visam vēlēšanu ciklam, lai veiktu turpmākos 
pasākumus pēc ES vēlēšanas novērošanas misiju ziņojumiem un ieteikumiem; uzsver, cik 
svarīgi ir izstrādāt reālistiskus un īstenojamus ieteikumus un nodrošināt, lai šos ieteikumus 
uzrauga ES delegācijas; uzskata, ka Parlamenta pastāvīgajām delegācijām un 
apvienotajām parlamentārajām asamblejām būtu jāuzņemas lielāka atbildība šo ieteikumu 
turpmākajā uzraudzībā un cilvēktiesību un demokrātijas jomā sasniegtā progresa analīzē;

37. atkārtoti aicina Padomi un Komisiju izstrādāt politisku stratēģiju attiecība uz katru ES 
vēlēšanu novērošanas misiju, pēc tam veicot demokrātiska procesa novērtēšanu divus 
gadus pēc misijas un šo novērtējumu iesniedzot Parlamenta ikgadējo cilvēktiesību debašu 
laikā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Augsto pārstāvi;

38. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta Vēlēšanu koordinācijas grupai (ECG) piešķirto 
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pastiprināto konsultēšanas uzdevumu, kas pirmo reizi tika īstenots 2011. gadā, veidojot un 
plānojot ES vēlēšanu novērošanas misijas; gaida, ka Parlamenta demokrātijas atbalsta 
pasākumi tiks vēl vairāk pastiprināti, izveidojot administratīvu direktorātu demokrātijas 
atbalstam paplašinātās Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas (DSECG)
politiskajā vadībā;

Cilvēktiesību dialogi un apspriedes ar trešām valstīm

39. atzīst cilvēktiesību dialogu ar trešām valstīm lielās iespējas, jo īpaši, ja tos efektīvi savieno 
ar valstu cilvēktiesību stratēģiju īstenošanu; uzsver, ka šos dialogus tomēr nevajadzētu 
izmantot, lai aizstātu cilvēktiesību apspriešanu;

40. tomēr atkārtoti pauž bažas par progresa trūkumu vairākos cilvēktiesību dialogos, kas 
pastāvīgi izraisa vilšanos, kā arī par pārredzamu kritēriju trūkumu, lai reāli novērtētu 
cilvēktiesību stāvokļa uzlabošanos vai pasliktināšanos; konstatē, ka ES ir pastāvīgas 
grūtības sarunās par dialoga veida uzlabošanu ar Ķīnu un Krieviju; aicina jauniecelto ES 
īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos piešķirt jaunu impulsu šiem un citiem dialogiem;

41. ir vīlies par to, ka Parlaments nav sistemātiski iesaistījies cilvēktiesību dialogu 
novērtēšanā, tostarp dialogu ar Krieviju un Ķīnu novērtēšanā; aicina piešķirt Parlamenta 
novērtējumiem oficiālu statusu un atgādina, ka ES pamatnostādnēs par cilvēktiesību 
dialogiem ir teikts, ka „pilsonisko sabiedrību iesaistīs šajā novērtēšanā”;

ES sankcijas un cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas ES nolīgumos

42. atzinīgi vērtē ES centienus ietvert cilvēktiesību klauzulu visos ES pamatnolīgumos, bet 
atkārtoti aicina visās līgumiskajās attiecībās ar trešām valstīm — gan rūpnieciski 
attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm, gan attiecībā uz nozaru nolīgumiem, tirdzniecības, 
tehniskajiem vai finansiālas palīdzības nolīgumiem — bez izņēmuma iekļaut skaidri 
formulētas klauzulas par cilvēktiesībām un demokrātiju;

43. atkārto, ka cilvēktiesību klauzulas konsekventa piemērošana nolīgumiem ir attiecību 
pamatprincips starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, kā arī trešām valstīm; uzsver, 
cik svarīgi ir aplūkot, kā dalībvalstis ir sadarbojušās ar represiju sistēmu terorisma 
apkarošanas vārdā; šajā sakarībā uzsver vajadzību, lai nesen pārskatītā Eiropas 
Kaimiņattiecību politika sniegtu atbalstu drošības nozares reformai, kurai it īpaši 
jānodrošina izlūkošanas un tiesībaizsardzības funkciju skaidra nodalīšana; aicina EĀDD, 
Padomi un Komisiju pastiprināt sadarbību ar Komiteju spīdzināšanas novēršanai un citiem 
attiecīgiem Eiropas Padomes mehānismiem, plānojot un īstenojot pretterorisma palīdzības 
projektus ar trešām valstīm un piedaloties visu veidu pretterorisma dialogos ar šīm 
valstīm;

44. pieprasa, lai ES pilnā mērā ievērotu un īstenotu savus starptautiskos pienākumus un 
politiku un izmantotu savus ārpolitikas instrumentus, piemēram, pamatnostādnes attiecībā 
uz spīdzināšanu un cilvēktiesību dialogus, lai tai vairāk uzticētos, kad tā aicina nelokāmi 
īstenot asociācijas nolīgumos iekļautās cilvēktiesību klauzulas, kā arī lai tā mudinātu 
savus galvenos sabiedrotos ievērot valsts un starptautiskos tiesību aktus;

45. atzinīgi vērtē ES Cilvēktiesību rīcības plānā iekļautās saistības izstrādāt metodiku, kas 
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ļautu uzlabot cilvēktiesību stāvokļa analīzi trešās valstīs saistībā ar tirdzniecības un/vai 
ieguldījumu nolīgumu īstenošanas sākšanu vai beigšanu;

46. iesaka klauzulas ticamības un ES rīcības paredzamības palielināšanai turpmāk šajā 
klauzulā iekļaut politiskus un juridiskus procesuālus mehānismus, kurus varētu izmantot 
pēc pieprasījuma divpusējas sadarbības pārtraukšanai atkārtotu vai sistemātisku 
cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, kad netiek ievēroti starptautiskie tiesību akti;

47. norāda, ka ES izstrādā cilvēktiesību uzraudzības mehānismu, ko iekļaus jaunajos 
partnerības un sadarbības nolīgumos un citos tirdzniecības nolīgumos ar vairākām 
valstīm; pauž bažas par to, ka šie uzraudzības mehānismi nav ne pietiekami vērienīgi, ne 
pietiekami skaidri formulēti, tādējādi neņemot vērā ES līgumos pieņemtās saistības 
veicināt cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē;

48. atkārtoti iesaka ES pieņemt konsekventāku ES sankciju politiku, nosakot skaidrus 
kritērijus attiecībā uz to, kad jāpiemēro ierobežojoši pasākumi un kāda veida sankcijas 
jāpiemēro, pievienojot pārredzamus sankciju atcelšanas kritērijus;

Vārda brīvība (sociālie plašsaziņas līdzekļi un digitālā brīvība)

49. konstatē, ka „arābu pavasaris” uzskatāmi parādīja, ka jaunā globālā informācijas un 
komunikācijas struktūra ne tikai rada jaunus vārda brīvības kanālus, bet arī nodrošina 
jaunus politiskās mobilizēšanas veidus, kas pārspēj tradicionālās metodes; aicina ES 
pārvaldes iestādes un dalībvalstis izmantot jauno tehnoloģiju lielās iespējas ES ārpolitikā 
un novērst interneta cenzūras un ierobežošanas draudus; atzinīgi vērtē 2011. gada 
decembrī pieņemto „neatvienošanas stratēģiju”, lai izstrādātu rīkus, kas ļautu ES 
vajadzības gadījumā palīdzēt pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai atsevišķām 
personām „apiet” patvaļīgus pārtraukumus piekļuvē elektroniskajām komunikācijas 
tehnoloģijām, tostarp internetam;

50. atzīst, ka aizvien lielāka atkarība no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras, iespējams, radīs jaunus neaizsargātības un drošības draudus starptautiskā 
mērogā; tomēr atgādina, ka daudzas no decentralizācijas īpašībām, kas liek bažīties par 
interneta kiberdrošību, ir arī galvenais iemesls, kas padara to par spēcīgu ieroci 
cilvēktiesību aizstāvju rokās, kuri dzīvo represīvos režīmos; tāpēc uzsver, cik liela nozīme 
ir saskaņotai politiskai pieejai kiberdrošībai, ņemot vērā cilvēktiesību dimensiju, ietverot 
arī cilvēktiesību stāvokļa ietekmes novērtējumu, izstrādājot kiberdrošības politiku un 
programmas, lai apkarotu kibernoziegumus un interneta pārvaldību un īstenotu citus ES 
politikas mērķus šajā jomā;

51. atzinīgi vērtē ES Cilvēktiesību rīcības plānā iekļautās saistības izstrādāt jaunas publiskas 
pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, kā arī par emuāru rakstītāju un 
žurnālistu aizsardzību;

52. ar bažām norāda uz satraucošo tendenci uzbrukt žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu 
darbiniekiem EDSO zonā un iebaidīt tos: aicina ES pastiprināt centienus veicināt viņu 
drošību dialogos ar Savienības partneriem un citām valstīm;

53. pauž bažas par konkrētiem ES uzņēmumiem, kas sadarbojas ar autoritāriem režīmiem, 



PR\911732LV.doc 13/17 PE494.800v01-00

LV

sniedzot tiem neierobežotu pieeju saviem tīkliem un datu bāzēm, aizbildinoties, ka ievēro 
vietējos tiesību aktus, kā tas notika ar Zviedrijas un Somijas kopuzņēmumu Telia Sonera
vairākās bijušās Padomju Savienības valstīs; ir pārliecināts, ka Eiropas uzņēmumi, 
cenšoties paplašināt savus tirgus ārvalstīs, nedrīkst neņemt vērā cilvēktiesību aizstāvību;

ES atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesību aizstāvjiem

54. uzsver, ka spēcīgas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības attīstība ir galvenais faktors, kas 
veicina demokrātijas progresu un pastiprina cilvēktiesību aizstāvību; norāda, ka tieši 
pilsoniskā sabiedrība palīdzēja panākt „arābu pavasara” vēsturiskās pārmaiņas;

55. atzinīgi vērtē ES centienus palielināt atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām; augsti 
vērtē Eiropas Savienības spēju tieši iesaistīties pilsoniskās sabiedrības pasākumos, 
izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR); pauž nožēlu par 
to, ka ES trūkst stingrākas sistemātiskas politikas, lai pārliecinātu partnervalstis atcelt 
nevajadzīgus juridiskus un administratīvus ierobežojumus, kas pārkāpj pulcēšanās un 
biedrošanās tiesības; aicina izstrādāt šādas politikas pamatnostādnes;

56. atkārtoti pauž atbalstu demokrātiskās piederības koncepcijas īstenošanai ES attīstības 
sadarbībā un uzskata, ka pilsoniskajai sabiedrībai šajā ziņā ir būtiska nozīme; uzsver 
vajadzību, lai visi ES darbinieki cieši sadarbojas ar pilsonisko sabiedrību valstīs, kurās 
viņi strādā;

57. pauž nožēlu par to, ka cilvēktiesību aizstāvju vajāšana un ierobežošana vēl aizvien ir plaši 
izplatīta parādība Ķīnā, Krievijā un citās valstīs, kuras maldīgi uzskata, ka augstus 
cilvēktiesību standartus uzspiež ES, ANO un starptautiskās cilvēktiesību organizācijas; 
pauž nožēlu par to, ka amata tiesību atņemšana juristiem un žurnālistu un plašsaziņas 
līdzekļu darbinieku vajāšana Ķīnā tiek uzskatīta par iekšēju lietu;

58. pauž nožēlu par ES ikgadējā ziņojumā konstatēto faktu, ka daudzās valstīs demokrātija 
tiek ierobežota, ka vispār pilsoniskā sabiedrība un jo īpaši cilvēktiesību aizstāvji aizvien 
biežāk kļūst par represiju upuriem un ka pamatbrīvības tiek masveidā pārkāptas;

59. atzinīgi vērtē ES atbalstīto ANO Ģenerālās asamblejas Trešās komitejas 2011. gada 
novembra rezolūciju par cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī ES publisko atbalstu ANO 
īpašajam referentam par cilvēktiesību aizstāvjiem un attiecīgos reģionālos cilvēktiesību 
aizstāvju aizsardzības mehānismus;

60. atbalsta plānus īstenot brīvprātīgu Eiropas iniciatīvu saskaņā ar Eiropas demokrātijas un 
cilvēktiesību instrumentu sniegt pagaidu patvērumu tiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kam 
steidzami jāpamet sava izcelsmes valsts; uzsver, ka šai iniciatīvai jāpapildina citas 
pašreizējās patvēruma sniegšanas programmas;

61. norāda, ka visvairāk pakļauti draudiem un briesmām ir tie cilvēktiesību aizstāvji, kuri 
strādā attālās teritorijās un konfliktu zonās un kuriem ir vismazāk iespēju kontaktēties ar 
ES darbiniekiem; mudina ES delegācijas izstrādāt stratēģijas cilvēktiesību jautājumā, lai 
uz vietas uzturētu regulāru saskarsmi ar cilvēktiesību aizstāvjiem un sniegtu tiem 
nepieciešamo atbalstu un aizsardzību, kā prasīts ES pamatnostādnēs par cilvēktiesību 
aizstāvjiem;
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62. uzsver ES aktīvas iejaukšanās lielo nozīmi (reaģēšana un atbalsts apdraudētiem 
cilvēktiesību aizstāvjiem, novērotāju klātbūtne tiesas procesos pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, tūlītēja, skaļa un pamanāma reakcija uz vārda, biedrošanās un pulcēšanās 
brīvības ierobežojumiem), kā arī to, cik svarīgi ir sniegt cilvēktiesību aizstāvjiem un/vai 
viņu ģimenēm informāciju par pasākumiem, kas veikti viņu aizsardzībai, kā paredzēts ES 
pamatnostādnēs par cilvēktiesību aizstāvjiem;

ES pasākumi pret nāvessodu

63. atkārtoti pauž savu nelokāmo nostāju pret nāvessodu visos gadījumos un apstākļos un 
stingri atbalsta ES centienus pieņemt stingru rezolūciju par nāvessoda moratoriju ANO 
Ģenerālās asamblejas 67. sesijā, lai, cita starpā, ietekmētu sabiedrisko domu, gatavojoties 
Pasaules Kongresam pret nāvessodu;

64. atzinīgi vērtē cilvēktiesību organizāciju secinājumu, ka nāvessoda piemērošana 
2011. gadā apliecina vispārēju starptautisku tendenci to atcelt; pauž tomēr nožēlu par to, 
ka ievērojami ir palielinājusies nāvessoda izpildīšana Irānā, Irākā un Saūda Arābijā; pauž 
nopietnu vilšanos par Ķīnas atteikšanos atklāt ticamu informāciju par nāvessoda 
izpildīšanu, kas saskaņā ar Amnesty International datiem skaitāma tūkstošos; atzinīgi vērtē 
nāvessoda atcelšanu ASV Ilinoisas štatā, bet pauž nožēlu par to, ka Amerikas Savienotajās 
Valstīs vēl aizvien tiek izpildīts nāvessods, lai gan tā ir vienīgā G8 valsts, kas to darīja 
2011. gadā; ar bažām atgādina, ka Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā turpina 
izpildīt nāvessodu; mudina ES un dalībvalstis konsekventi risināt šo jautājumu dialogos ar 
šīm valstīm;

Spīdzināšana un cita veida nežēlīga, necilvēcīga vai cilvēka cieņu pazemojoša rīcība vai 
sodīšana

65. atzinīgi vērtē ES pieņemtās atjauninātās pamatnostādnes par ES politiku attiecībā uz 
trešām valstīm saistībā ar spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un cilvēka cieņu 
pazemojošu rīcību un sodīšanu; tomēr atgādina, ka ir jāveicina izpratne par šiem 
jautājumiem un jāīsteno pamatnostādnes, lai panāktu patiesu progresu ES politikā;

66. uzsver, cik svarīgi ir saistīt ES pamatnostādnes ar ANO Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo papildprotokolu (OPCAT), veltot īpašu uzmanību valstu preventīvajiem 
mehānismiem;

67. pauž nožēlu par to, ka psihiatrijas ļaunprātīga izmantošana vēl aizvien ir sāpīga problēma 
vairākās valstīs — tostarp Krievijā —, kurās tiek izmantotas vardarbīgas psihiatrijas 
metodes, lai atbalstītu nedemokrātiskus režīmus, kas cenšas iebiedēt un apturēt 
opozicionāru grupu un personu darbību; ar bažām uzsver, ka šī tendence ir saistīta ar 
neskaidriem un grūti formulējamiem spīdzināšanas veidiem, tostarp ar psiholoģisku teroru 
un pazemojošiem apstākļiem cietumos;

68. vērš uzmanību uz ANO īpašā referenta 2011. gada 5. augusta svarīgo ziņojumu 
(A/66/268) par spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu 
pazemojošu rīcību vai sodīšanu, kurā uzmanība galvenokārt pievērsta ieslodzījumam 
vieninieku kamerā, kā arī šīs metodes izmantošanai psihiatriskajās klīnikās; pauž 
nopietnas bažas par ziņām no dažādām valstīm, kas liecina par to, ka psihiatriskās 
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slimnīcas faktiski tiek izmantotas kā aizturēšanas centri; aicina Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci/Augsto pārstāvi un EĀDD veltīt pienācīgu uzmanību šai problēmai;

69. pauž bažas par spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centru turpmāko darbību; aicina EĀDD 
un Komisijas dienestus izmantot gan ārpolitiku, gan iekšpolitiku, lai nodrošinātu, ka 
administratīva nekompetence neapdraud ES atbalstu rehabilitācijas centriem gan pašā 
Savienībā, gan ārpus tās;

Sabiedrības grupu diskriminācija

70. pauž dziļu nožēlu par to, ka 78 valstīs par homoseksualitāti draud kriminālatbildība, 
turklāt piecās no tām par to piemēro nāvessodu; aicina šīs valstis nekavējoties atcelt 
normas, saskaņā ar kurām homoseksualitāte tiek uzskatīta par kriminālpārkāpumu, un 
atbrīvot visus tos, kas ieslodzīti cietumā seksuālās orientācijas dēļ, un neizpildīt tiem 
nāvessodu; aicina EĀDD pilnā mērā izmantot LGBT instrumentu kopumu, lai aizsargātu 
lesbiešu, homoseksuāļu, biseksuāļu, transseksuāļu un interseksuāļu tiesības; aicina Padomi 
izstrādāt saistošas pamatnostādnes šajā jomā; aicina EĀDD un dalībvalstis atbalstīt 
lesbiešu, homoseksuāļu, biseksuāļu, transseksuāļu un interseksuāļu tiesību aizstāvjus 
valstīs, kurās tās ir apdraudētas, un aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Augsto 
pārstāvi arī turpmāk skaidrot, ka Eiropas Savienība ir cieši apņēmusies aizsargāt personu 
līdztiesību un nediskriminēt tās seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes un 
dzimumizpausmju dēļ visā pasaulē, turklāt darīt to, ierosinot un atbalstot iniciatīvas šajā 
jautājumā divpusējā, starptautiskā un ANO līmenī; atkārto aicinājumu Komisijai izdot 
ceļvedi par līdztiesību attiecībā uz seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti;

71. nosoda nepārtrauktos cilvēktiesību pārkāpumus pret cilvēkiem, kas tiek diskriminēti, 
balstoties uz viņu piederību konkrētai kastai, nevienlīdzīgi izturoties pret viņiem un 
liedzot viņiem tiesības uz taisnīgu tiesu, turot viņus segregācijā un kastu radīto šķēršļu dēļ 
atņemot viņiem elementāras cilvēktiesības; aicina Padomi, EĀDD un Komisiju, kad vien 
iespējams, kopīgi vērsties pret diskrimināciju kas balstīta uz piederību kastai, gan ES 
cilvēktiesību paziņojumos, gan pamatdokumentos, valstu stratēģijās un dialogos;

72. ar bažām konstatē, ka visvairāk diskriminācija draud pirmiedzīvotājiem un ka viņi ir īpaši 
neaizsargāti pret politiskām, ekonomiskām un vides pārmaiņām un traucējumiem; norāda, 
ka vairākums no viņiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa un ka viņiem ir liegtas pārstāvības 
un lēmumu pieņemšanas iespējas, kā arī piekļuve tiesu sistēmai; ir jo īpaši nobažījies par 
ziņojumiem par tādām plaši izplatītām parādībām kā zemju sagrābšana, piespiedu 
pārvietošana un cilvēktiesību ļaunprātīgi pārkāpumi bruņotu konfliktu laikā;

Sievietes un bērni bruņotu konfliktu situācijās

73. augstu vērtē lielo uzmanību, kāda ES politikā tiek pievērsta rezolūciju par sievietēm, 
mieru un drošību īstenošanai, par ko liecina Ziņojums par ES rādītājiem attiecībā uz ES 
vispusīgo pieeju ANO Drošības padomes Rezolūciju 1325 un 1820 īstenošanai, ko 
pieņēma ES Padome 2011. gada 13. maijā; atzinīgi vērtē ES politiskos pasākumus, lai 
nodrošinātu ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja jautājumā par bērnu stāvokli bruņotos 
konfliktos pilnvaru pagarināšanu ANO Ģenerālajā asamblejā; atbalsta viedokli, ko 
Padome pauda savos 2011. gada 1. decembra secinājumos par kopējo drošības un 
aizsardzības politiku, ka nepārtrauktai un sistemātiskai uzmanībai pret aspektiem, kas 
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attiecas uz cilvēktiesībām, dzimumu un bērniem, kurus ietekmē bruņoti konflikti, jābūt 
galvenajam apsvērumam visos KDAP misiju posmos;

74. atzīst, ka konkrēts progress to sieviešu un bērnu stāvokļa uzlabošanā, kas atrodas bruņotu 
konfliktu situācijās, ir bieži atkarīgs no civilajai kontrolei pakļautu militāro un drošības 
dienestu skaidras un vienotas atbildības; tāpēc mudina attiecīgās ES pārvaldes iestādes 
meklēt un īstenot efektīvākas drošības nozares reformu metodes valstīs, kurās notiek 
konflikti, un valstīs, kurās tie tikko beigušies, galvenokārt uzmanību pievēršot sieviešu un 
bērnu tiesībām tajās; aicina EĀDD un Komisiju ņemt to vērā, plānojot un īstenojot ārējās 
palīdzības instrumentus drošības nozares reformēšanai;

Sieviešu tiesības

75. mudina ES aktīvāk vērsties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (FGM), agrām un 
piespiedu laulībām un abortu veikšanu gaidāmā bērna dzimuma dēļ; pieprasa, lai šāda 
politika kļūtu par svarīgu aspektu ES pieejā attīstības sadarbībai; uzsver, cik svarīga 
sieviešu labklājībai visās valstīs ir pienācīga piekļuve veselības aprūpei un informācijai 
par seksuālo un reproduktīvo veselību;

76. mudina Komisiju un EĀDD veltīt īpašu uzmanību sieviešu dzimumorgānu kropļošanai kā 
daļai no vispārējās stratēģijas vardarbības pret sievietēm apkarošanai, cita starpā 
izstrādājot ES rīcības plānu attiecībā uz FGM saskaņā ar likumības pārbaužu principu; 
mudina EĀDD un dalībvalstis turpināt risināt FGM jautājumu savos politiskajos un 
politikas dialogos ar tām partnervalstīm, kurās šī prakse vēl tiek turpināta, un iesaistīt 
šajos dialogos cilvēktiesību aizstāvjus, kas jau strādā pie tā, lai šī prakse tiktu izbeigta, 
kopā ar meitenēm un sievietēm, kuras tieši skar šī prakse, kopienu vadītājiem, 
reliģiskajiem līderiem, skolotājiem, veselības aprūpes darbiniekiem un valdības ierēdņiem 
gan vietējā, gan valsts mērogā; uzsver vajadzību EĀDD izstrādāt īpašu instrumentu 
kopumu attiecībā uz FGM kā daļu no šā dienesta pasākumiem ES cilvēktiesību un 
demokrātijas stratēģijas īstenošanai;

77. konstatē, ka savā trīs prezidentvalstu programmā Polija, Dānija un Kipra apņēmās aktīvi 
atbalstīt visas iniciatīvas, kas saistītas ar centieniem apkarot vardarbību pret sievietēm, 
vardarbību ģimenē un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un jo īpaši tās pārrobežu 
aspektus; atkārto, ka ES iekšpolitikā un ārpolitikā ir nepieciešama saskaņotība šajos 
jautājumos, un mudina Komisiju par prioritāti izvēlēties vardarbības izbeigšanu pret 
sievietēm un meitenēm un, piešķirot pienācīgus finanšu līdzekļus, atbalstīt mērķtiecīgas 
un novatoriskas programmas gan ES, gan trešās valstīs;

Bērnu tiesības

78. atgādina īpašās saistības, kas paredzētas Lisabonas līgumā, ES ārpolitikā lielu uzmanību 
pievērst bērnu tiesībām; norāda, ka gandrīz vispārēja ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām pieņemšana nodrošina īpaši stabilu starptautisko tiesisko pamatu progresīvas 
politikas īstenošanai šajā jomā;

79. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „ES plāns par bērnu tiesībām”, apvienojot vienā 
dokumentā gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas mērķus; tomēr uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt, 
vai tas tiek efektīvi īstenots;
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80. atbalsta plānus panākt turpmāko progresu, izstrādājot uz tiesībām balstītu pieeju attīstības 
sadarbībai, kā teikts ES cilvēktiesību stratēģiskajā rīcības plānā; uzsver, ka tas jādara 
steidzami attiecībā uz bērna tiesībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu progresu;

Reliģijas vai ticības brīvība

81. joprojām ir ļoti nobažījies par to, ka visos pasaules reģionos vēl aizvien pastāv 
diskriminācija reliģijas vai ticības dēļ un ka daudzās valstīs personām, kuras pieder pie 
konkrētām reliģiskām kopienām, tostarp reliģiskām minoritātēm, joprojām tiek liegtas 
cilvēktiesības; ir jo īpaši nobažījies par situāciju Ķīnā, kur personas, kas pieder pie 
konfesijām, kuras nav oficiāli atzītas, tostarp tās, kas pieder pie kristiešiem, 
musulmaņiem, budistiem un Falun Gong piekritējiem, tiek bieži vajātas; mudina Ķīnu 
ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kā tā ir 
solījusi; mudina Ķīnas pārvaldes iestādes apturēt un pēc tam, reāli apspriežoties ar 
tibetiešiem, mainīt politiku, kas negatīvi ietekmē Tibetas budisma reliģiju, kultūru un 
tradīcijas;

82. uzsver vajadzību pēc instrumentu kopuma, lai aizstāvētu tiesības uz reliģijas vai ticības 
brīvību, īstenojot ES ārpolitiku; norāda, ka šajā instrumentu kopumā jāiekļauj 
nepieciešamo brīvību saraksts, tostarp attiecībā uz tiesībām uz reliģijas vai ticības brīvību, 
lai novērtētu situāciju, kā arī metodoloģija, lai palīdzētu noteikt, kad tiek pārkāpta reliģijas 
vai ticības brīvība; mudina EĀDD iesaistīt civilās sabiedrības organizācijas instrumentu 
kopuma sagatavošanā;

83. uzsver, ka starptautiskie cilvēktiesību likumi atzīst reliģisko vai ticības brīvību neatkarīgi 
no reģistrācijas statusa un ka līdz ar to reģistrācija nedrīkstētu būt obligāts 
priekšnoteikums kādas reliģijas praktizēšanai; ar bažām turklāt norāda, ka Ķīnā pieprasa, 
lai mūki un mūķenes reģistrējas valsts iestādēs, un to darbību pārvalda valdības 
kontrolētas padomes, kas iejaucas šo grupu reliģiskās autonomijas īstenošanā un ierobežo 
to darbību;

84. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto 
Nāciju Organizācijai, Eiropas Padomei un to valstu un teritoriju valdībām, kas minētas 
šajā rezolūcijā.


