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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka kopš 1948. gada, kad pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 
ekonomiskās un sociālās tiesības ir neatņemama cilvēktiesību daļa; uzskata, ka Eiropas 
Savienībai jāpalīdz īstenot šīs tiesības mazāk attīstītajās un jaunattīstības valstīs, ar kurām 
tā paraksta starptautiskus nolīgumus, tostarp tirdzniecības nolīgumus;

2. aicina Komisiju slēgt tirdzniecības nolīgumus tikai ar nosacījumu, ka šajos nolīgumos ir 
ietvertas klauzulas par demokrātiju un cilvēktiesībām, kā arī par sociālajām, sanitārajām 
un vides normām; vēlreiz atkārto savu lūgumu Komisijai un Padomei efektīvi īstenot 
klauzulas, kas jau ir iekļautas spēkā esošajos starptautiskajos nolīgumos, un attiecīgi 
ieviest piemērotu mehānismu saskaņā ar Kotonū nolīguma 8., 9. un 96. pantu;

3. prasa visās Eiropas Savienības tirdzniecības sarunās un nolīgumos ar trešām valstīm 
ietvert cilvēktiesību klauzulu un iepriekšēju paredzēto nolīgumu ietekmes novērtējumu, 
ņemot vērā situāciju cilvēktiesību jomā visās valstīs, kas noslēdz šos nolīgumus; uzskata, 
ka, veicot šo analīzi, ir jārīko sanāksmes ar tiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas darbojas 
attiecīgajās valstīs;

4. uzskata, ka, jo īpaši cilvēktiesību jomā, ES iekšpolitikai un ārpolitikai jābūt saskaņotai un 
katrā ziņā ir jāievēro Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas 1. nodaļā noteiktos 
principus par demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību universālumu, 
neatņemamību un nedalāmību. šajā sakarībā uzsver, ka starptautiskā uzticēšanās ES kā 
cilvēktiesību veicinātājai ir atkarīga no ES iespējām nodrošināt, lai ES starptautiskie 
uzņēmumi darījumos ar aizjūras valstīm, jo īpaši jaunattīstības valstīm, ievērotu 
cilvēktiesības un vides standartus; prasa steidzami īstenot Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, kā arī Eiropas Pamattiesību hartu; uzskata, ka ES darījumos ar trešām valstīm 
ir jāpiemēro Eiropas Cilvēktiesību konvencija, kā to iesaka Eiropas Cilvēktiesību tiesa;

5. aicina Komisiju kā Savienības un dalībvalstu pārstāvi uzsvērt PTO un tās locekļiem 
nepieciešamību sarunās par tirdzniecības jautājumiem ņemt vērā cilvēktiesības, sociālās, 
sanitārās un vides normas, kā arī jo īpaši tās, kuras paredz Dohas vienošanās, un 
raudzīties, lai, īstenojot starptautiskus nolīgumus, tās tiktu piemērotas un veicinātas; aicina 
Komisiju prasīt PTO un tās locekļiem piešķirt atļauju SDO delegācijai un ILO 
sekretariātam, kā arī daudzpusējo un starptautisko vides nolīgumu sekretariātiem sākumā 
piedalīties kā novērotājiem;

6. prasa, lai Savienība sarunās par tirdzniecības nolīgumiem nekavējoties ņemtu vērā 
piekļuves tiesības dabas resursiem, kā arī liktu uzsvaru uz pamatiedzīvotāju un vietējo 
iedzīvotāju tiesībām piekļūt galvenajiem dabas resursiem; aicina Komisiju sarunās un 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos integrēt zemes pirkšanas un zemes īpašuma 
problemātiku trešās valstīs, jo īpaši mazāk attīstītajās un jaunattīstības valstīs;

7. aicina Komisiju īstenot Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūciju par VPS+ sistēmu; 
tādēļ aicina Komisiju izstrādāt saskaņotāku un taisnīgāku salīdzinošās novērtēšanas 
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sistēmu visām tām valstīm, kurām tiek sniegta palīdzība saskaņā ar VPS+ sistēmu, lai 
skaidrā un pārredzamā veidā, ņemot vērā dažādus pušu viedokļus, pārraudzītu 
sasniegumus, kā arī neveiksmes sociālo un politisko cilvēktiesību, tostarp arī sociālo, 
ekonomisko, kultūras un vides tiesību, attīstībā;

8. tomēr uzskata, ka, vienpusēji pieprasot praktiski piemērot vispārējās cilvēktiesības, tiek 
ignorēts tas, ka šo tiesību īstenošanai ir vajadzīgi arī finansiāli līdzekļi, kurus šajā situācijā 
jaunās tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstis vienas pašas nespēj nodrošināt;

9. uzsver, ka Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIP) ir 
paredzēts, lai veicinātu tiesības uz veselību; uzskata, ka ES būtu jānodrošina, lai jebkurā 
tirdzniecības nolīgumā, kurā iekļauti „TRIPS-Plus” klauzulas, pilnībā tiktu ievērotas 
cilvēktiesības, un ka tai būtu proaktīvi jāveicina tiesības uz veselību, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs;

10. šajā sakarībā uzskata, ka turpmākajos tiesību aktos Parlamentam būtu jāuzstāj uz tādu 
kārtību, ar kuru saskaņā Komisija viena pati, ja tiek konstatēti pietiekami pierādījumi par 
cilvēktiesību vai darba tiesību pārkāpumiem, vai arī augstā pārstāve / priekšsēdētāja 
vietniece vai Komisija pēc noteikta skaita dalībvalstu un/vai Eiropas Parlamenta lūguma 
varētu apturēt tirdzniecības priekšrocības, tajā skaitā tās, kas izriet no brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

11. uzskata, ka ES efektīvi jāpārrauga un jāīsteno noslēgtajos tirdzniecības līgumos ietverto 
cilvēktiesību klauzulu īstenošana; uzsver nozīmi, kāda ir iespējai uz laiku vai pavisam 
atcelt tirdzniecības priekšrocības, ja notiek cilvēktiesību un jo īpaši darba tiesību 
pārkāpumi; aicina Komisiju sniegt informāciju par iespējamību izveidot šķīrējtiesu, kurai 
būtu saistošas pilnvaras, kā arī par starptautisku uzņēmumu nodošanu starptautiskajai 
kriminālvajāšanai;

12. uzsver, ka būtu jāatrod veidi, kā stingrāk uzraudzīt apgalvojumus par nopietniem un 
sistemātiskiem cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpumiem; šajā sakarībā ierosina apsvērt 
iespēju iesaistīt ES pārstāvjus (pašlaik no Komisijas vai nākotnē no Eiropas Ārējās 
darbības dienesta) izmeklēšanas misijās, kas tiek rīkotas saskaņā ar ANO īpašajām 
procedūrām, ja pastāv ietekme uz ES tirdzniecības nolīgumiem;

13. lai gan sociālās, cilvēktiesību un vides klauzulas ieviešana starptautiskajos tirdzniecības 
nolīgumos vērtējama atzinīgi, vērš uzmanību uz to, ka cita starpā runa ir par minimuma 
prasībām un vienu instrumentu, un uzsver, ka jāpārtrauc to protekcionistiska ļaunprātīga 
izmantošana, tādēļ, lai ieviestu šīs klauzulas, jāīsteno pieeja, kas sekmē apspriešanos un
visu pušu demokrātisku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

14. aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu regulai, lai aizliegtu tādu preču 
importu ES, kas ražotas, izmantojot modernās verdzības formas, piespiedu darbu, 
galvenokārt īpaši neaizsargātāko grupu darbu, un pārkāpjot cilvēktiesību standartus; 
uzskata, ka šī regula jāattiecina uz tiesībām, kas noteiktas gan Starptautiskajā konvencijā 
par bērna tiesībām, gan Starptautiskās Darba organizācijas 1998. gada deklarācijā par 
principiem un pamattiesībām darba vietā; uzsver, ka šāda regula ļautu ES izmeklēt 
konkrētas sūdzības, ja ir pietiekami pierādījumi par šo starptautisko normu pārkāpumiem; 
pa to laiku, kamēr šāda regula stāsies spēkā, aicina Komisiju pastiprināti pārbaudīt 
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importu un pārraudzīt ētikas normu ievērošanu piegādes ķēdē valstīs, kas eksportē uz ES;

15. aicina visas dalībvalstis īstenot Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1236/20051 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, 
spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, un 
padarīt tās noteikumus saistošus visos starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos;

16. uzskata, ka sociālās tiesības ir vispārējās tiesības, kuras nedrīkst tikai proklamēt, bet jāveic 
arī konkrēti pasākumi to īstenošanai praksē; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis šo 
tiesību īstenošanā izrādīt solidaritāti un atbalstīt galvenokārt pasaules nabadzīgākās 
valstis;

17. aicina Komisiju pārskatīt ES eksporta noteikumus, ņemot vērā atbilstoši Eiropas 
standartiem izstrādātu tehnoloģiju, tajā skaitā mobilo tālruņu un komunikāciju tīklu, 
interneta skenēšanas un cenzēšanas programmatūras, duālā lietojuma, datu vākšanas un 
datizraces, tostarp personisku datu, darbības jomas nodošanu stingrākiem režīmiem; aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumu regulai par jaunu licencēšanas sistēmu, ja šī pārskatīšana 
liecinās, ka nepieciešama tiesību aktu pieņemšana;

18. prasa regulāri novērtēt starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos noteiktās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām;

19. aicina Komisiju pārskatīt ES eksporta noteikumus ieroču un visa veida materiālu, tostarp 
munīcijas, iekārtu un rezerves daļu pārdošanas, piegādes, pārvadāšanas vai eksporta jomā, 
valstīm vai režīmiem, kuri tos varētu izmantot pilsoniskās sabiedrības iekšējai 
represēšanai un cilvēktiesību pārkāpumiem;

20. līdz ar cilvēktiesību ievērošanas saistībām, attīstības palīdzību un starptautiskiem 
tirdzniecības nolīgumiem aicina ilgtspējīgi stiprināt reģionālo attīstību saskaņā ar ANO 
tūkstošgades mērķiem;

21. mudina ES pārstāvjus (šobrīd no Komisijas vai turpmāk no Eiropas Ārējās darbības 
dienesta) apmainīties ar informāciju par situāciju cilvēktiesību jomā ar darījumu aprindu 
pārstāvjiem.

                                               
1 OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.



PE439.928v02-00 6/6 AD\828179LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 5.10.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

50
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Gabriele Albertini, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, 
Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, 
Heidi Hautala, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis 
Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, 
Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, 
Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María 
Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, 
Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek 
Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran 
Thaler, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Reinhard Bütikofer, Carlo Casini, Nikolaos Chountis, Monica Luisa 
Macovei, Marietje Schaake, György Schöpflin, Dominique Vlasto

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Vergiat


