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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. vēlreiz apstiprina, ka Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā noteiktās vispārējās cilvēktiesības 
un brīvības attiecas uz visiem cilvēkiem neatkarīgi no apstākļiem, situācijas, reliģijas vai 
pārliecības, dzimuma, rasu vai etniskās piederības, vecuma, invaliditātes, seksuālās 
orientācijas vai dzimumidentitātes;

2. aicina Komisiju un EĀDD īstenot apņemšanos par „cilvēktiesībās balstītu pieeju” visā 
attīstības sadarbības procesā;

3. mudina Eiropas Savienību saglabāt un īstenot pasaulē galveno lomu cilvēktiesību 
aizsardzībā, efektīvi, konsekventi un pārdomāti izmantojot visus pieejamos instrumentus 
cilvēktiesību sekmēšanai un aizsardzībai un mūsu efektīvo attīstības palīdzības politiku;

4. uzsver, ka liela nozīme ir attīstības politikas saskaņotībai, lai nodrošinātu, ka ES politika 
visās jomās ļauj plašāk panākt cilvēktiesību ievērošanu, vienlaikus raugoties, lai 
ES politikā netiktu pārkāptas nevienas cilvēktiesības;

5. prasa Komisijai visas trešām valstīm paredzētās palīdzības plānošanā un īstenošanā, kā arī 
stratēģijas dokumentos un daudzgadu indikatīvajās programmās iestrādāt šo valstu 
cilvēktiesību stratēģijas;

6. prasa ES valsts atbalsta piešķiršanas noteikumos iekļaut cilvēktiesību situācijas 
novērtējumu, jo īpaši saistībā ar budžeta atbalstu;

7. prasa vēl vairāk aizsargāt un atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus trešās valstīs, jo īpaši tos, 
kuri savas pārliecības dēļ saņem draudus vai dzīvo bailēs; sagaida elastīgākus un īpaši 
orientētus pasākumus, kurus varētu izmantot, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvjus 
Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) ietvaros; 

8. atgādina, ka attīstība, demokrātija un tiesiskums ir nepieciešami cilvēktiesību īstenošanai, 
tomēr neaizstāj tās, un ka tie mijiedarbojas un viens otru stiprina; aicina Eiropas Savienību 
atbalstīt demokrātisku un cilvēktiesībās balstītu ideālu veidošanu sabiedrībā, jo īpaši ar 
mērķi veicināt dzimumu līdztiesību un bērnu tiesības;

9. uzstāj, ka visos Eiropas Savienības ar trešām valstīm noslēgtajos nolīgumos ir jāietver 
izpildāmas un negrozāmas cilvēktiesību klauzulas;

10. uzsver, ka jaunajam ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jomā, veicot darbības ar mērķi 
pasaulē sekmēt cilvēktiesības, vienmēr ir jāņem vērā attīstības aspekts; attiecībā uz to 
sagaida, ka viņš šajā jautājumā cieši sadarbosies ar Parlamentu un tā attiecīgajām 
komitejām;

11. saistībā ar ANO Konvenciju par bērnu tiesībām un nepieciešamību nodrošināt tajā 
paredzēto tiesību vispilnīgāko aizsardzību un novērst to vājināšanos aicina Komisiju un 
EĀDD sniegt īpašu atbalstu abu dzimumu bērnu vajadzību prioritarizēšanai attiecībā uz 
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īpašiem aizsardzības pasākumiem un aprūpi, pamatojoties uz šo konvenciju un Bērna 
tiesību deklarāciju;

12. kategoriski nosoda sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, kas ir pārkāpums pret sieviešu un 
meiteņu ķermeņa neaizskaramību, un mudina Komisiju un EĀDD vardarbības pret 
sievietēm apkarošanas stratēģijā īpaši pievērst uzmanību šādai kaitīgai tradicionālai 
praksei.
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