
PR\1042061LV.doc PE541.530v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Ārlietu komiteja

2014/2216(INI)

28.11.2014

ZIŅOJUMA PROJEKTS

par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 
Savienības politiku šajā jomā
(2014/2216(INI))

Ārlietu komiteja

Referents: Pier Antonio Panzeri



PE541.530v02-00 2/19 PR\1042061LV.doc

LV

PR_INI

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3



PR\1042061LV.doc 3/19 PE541.530v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 
Savienības politiku šajā jomā
(2014/2216(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (VCD) un citus Apvienoto Nāciju 
Organizācijas līgumus un instrumentus cilvēktiesību jomā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu,

– ņemot vērā ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 
(11855/2012), ko Ārlietu padome pieņēma 2012. gada 25. jūnijā,

– ņemot vērā ES 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko 
Padome pieņēma 2014. gada 23. jūnijā,

– ņemot vērā gada ziņojumu par KĀDP galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 
2013. gadā, ko Padome apstiprināja 2014. gada 22. jūlijā,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada ziņojumu par Eiropas Savienības attīstības un ārējās 
palīdzības politiku un tās īstenošanu 2013. gadā (COM(2014)0501), ko pieņēma 
2014. gada 13. augustā, un pavaddokumentus, 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 11. decembra rezolūciju par 2012. gada ziņojumu 
par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes cilvēktiesību jautājumos, it sevišķi 
pamatnostādnes par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) 
visu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību un pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību, kuras Padome pieņēma 
2013. gada 24. jūnijā, kā arī pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, ko 
pieņēma 2014. gada 12. maijā,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 23. jūnija secinājumus par ES pamatnostādņu par 
cilvēktiesību aizstāvjiem 10. gadadienu,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības politiku 
cilvēktiesību aizstāvju atbalstam2,

– ņemot vērā 2014. gada 13. marta rezolūciju par ES prioritātēm saistībā ar ANO 
Cilvēktiesību padomes 25. sesiju3,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0575.
2 OV C 236 E, 12.8.2011., 69. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0252.
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– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu Padomei par ANO Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesiju1,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par ES atbalstu 
Starptautiskajai Krimināltiesai — problēmu risināšana un grūtību pārvarēšana2,

– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par agresijas noziegumu3,

– ņemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam4,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 20. decembra rezolūciju 
(A/RES/67/176) par moratoriju nāvessoda piemērošanai, 

– ņemot vērā 2014. gada 11. marta rezolūciju par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē5,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325, 1820, 1888, 1889 un 1960 par 
sievietēm, mieru un drošību,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 13. maijā pieņemto ziņojumu par ES rādītājiem 
attiecībā uz visaptverošo pieeju ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un 
Nr. 1820 īstenošanai par sievietēm, mieru un drošību Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, ko ANO Cilvēktiesību padome apstiprināja 
savā 2011. gada 16. jūnija rezolūcijā Nr. 17/4,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. jūnijā publicētos norādījumus IKT (informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju) nozarei par ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipu īstenošanu,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālo 
atbildību starptautiskos tirdzniecības nolīgumos6,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām un sociāliem un 
vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos7,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par starptautiskās 
tirdzniecības politiku klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā8,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 14. maija secinājumus par ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšanu: Pārmaiņu programmu,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0259.
2 OV C 59 E, 28.2.2012., 150. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0013.
4 OV C 33 E, 5.2.2013., 165. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0206.
6 OV C 99 E, 3.4.2012., 101. lpp.
7 OV C 99 E, 3.4.2012., 31. lpp.
8 OV C 99 E, 3.4.2012., 94. lpp.



PR\1042061LV.doc 5/19 PE541.530v02-00

LV

– ņemot vērā Komisijas un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās 
pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2014. gada 5. marta kopīgo 
paziņojumu (JOIN(2014)8) Eiropas Parlamentam un Padomei „Konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde — integrētas ES pieejas 
izstrāde”,

– ņemot vērā Apvienoto Nācijas Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 8. oktobra rezolūciju par korupciju publiskajā un 
privātajā sektorā — ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs1,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 12. maija secinājumus par ES visaptverošo pieeju,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 18. aprīļa ieteikumu Padomei par ANO principu 
„pienākums aizsargāt” („R2P”)2,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0000/2014),

A. tā kā LES 21. pants vēl vairāk nostiprināja ES apņemšanos nodrošināt, lai tās 
starptautiskās darbības virzītājspēks būtu tādi principi kā demokrātija, tiesiskums, 
universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas 
neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtu, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas un starptautisko tiesību 
principu ievērošana;

B. tā kā universāla un nedalāma cilvēktiesību principa ievērošana, veicināšana un 
nodrošināšana ir ES starptautiskās darbības stūrakmeņi;

C. tā kā ES iekšpolitikas un ārpolitikas labāka saskaņotība cilvēktiesību jomā nostiprinātu 
ES uzticamību ārējās attiecībās;

D. tā kā jaunā Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un 
drošības politikas jautājumos ir norādījusi, ka cilvēktiesības būs viena no viņas 
vispārējām prioritātēm un ka viņas nolūks ir cilvēktiesības izmantot kā rādītāju visās 
viņas attiecībās ar trešām valstīm; tā kā viņa ir arī atkārtoti norādījusi uz ES apņemšanos 
veicināt cilvēktiesības visās ārējo attiecību jomās „bez izņēmuma”; tā kā 2015. gada 
sākumā ES darba kārtībā tiks ietverta jaunā ES rīcības plāna par cilvēktiesībām un 
demokrātiju pieņemšana un ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos pilnvaru 
atjaunošana;

E. tā kā 2014. gada 23. jūnijā Padome pieņēma ES 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām 
un demokrātiju pasaulē, kas ietver ES stratēģiskā satvara un rīcības plāna cilvēktiesību 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0394.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0180.
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un demokrātijas jomā īstenošanas pirmo pilno gadu; tā kā 2013. gads bija arī ES īpašā 
pārstāvja cilvēktiesību jautājumos jauno pilnvaru pirmais pilnais gads;

F. tā kā ES gada ziņojums un notikumi pēc tā pārskata perioda ir spēcīgs atgādinājums par 
to, cik ārkārtīgi dārgi cilvēkiem izmaksā cilvēktiesību neievērošana; tā kā cilvēktiesību 
neievērošana rada lielas materiālās un budžeta izmaksas arī ES, jo cilvēktiesību 
neievērošana un likumīgas demokrātiskas līdzdalības trūkums izraisa nestabilitāti, 
valstu sabrukumu, humānās krīzes un bruņotus konfliktus — ārkārtas situācijas, uz 
kurām ES ir pienākums reaģēt;

G. tā kā ES apņemšanās īstenot efektīvu daudzpusēju politiku ar ANO centrā ir 
neatņemama Savienības ārpolitikas daļa un sakņojas pārliecībā, ka uz universāliem 
noteikumiem un vērtībām balstīta daudzpusēja sistēma ir vispiemērotākā globālu krīžu, 
problēmu un draudu risināšanai;

H. tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir bijušas ļoti uzticamas Starptautiskās 
Krimināltiesas sabiedrotās jau kopš tās izveides, sniedzot finansiālu, politisku, 
diplomātisku un loģistikas atbalstu un vienlaikus veicinot Romas Statūtu universālumu, 
kā arī aizsargājot to integritāti, lai nostiprinātu šīs tiesas neatkarību;

I. tā kā savā 2014. gada 17. jūlija rezolūcijā Parlaments atkārtoti apliecināja savu stingro 
atbalstu Kampalas grozījumu pieņemšanai Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
Statūtos, ietverot arī grozījumu attiecībā uz agresijas noziegumu, un aicināja visas ES 
dalībvalstis ratificēt šos grozījumus un iestrādāt tos valsts tiesību aktos; tā kā grozījums 
attiecībā uz agresijas noziegumu veicinās gan tiesiskumu starptautiskā līmenī, gan 
mieru un drošību pasaulē, jo atturēs no nelikumīgas spēka pielietošanas, tā palīdzot 
preventīvi nodrošināt, ka šādi noziegumi netiek pastrādāti un tiek nostiprināts ilgstošs 
miers;

J. tā kā ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesija, kas notiks Ņujorkā no 2015. gada 9. 
līdz 20. martam, būs vērsta uz turpmākiem pasākumiem saistībā ar Pekinas deklarāciju 
un rīcības platformu, ietverot pašreizējās problēmas, kuras kavē to īstenošanu un 
tādējādi neļauj panākt dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju veicināšanu, kā arī šī 
sesija būs vērsta uz iespējām panākt dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju 
veicināšanu tūkstošgades attīstības mērķu darba kārtībā pēc 2015. gada;

K. tā kā starp korupciju un cilvēktiesību pārkāpumiem pastāv nepārprotama saikne; tā kā 
korupcija publiskajā un privātajā sektorā sekmē un saasina nevienlīdzību un 
diskrimināciju, tādējādi neļaujot vienlīdzīgi īstenot pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības; tā kā ir pierādīts, ka korupcijas gadījumi nereti ir saistīti ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārskatatbildības 
trūkumu;

L. tā kā visā pasaulē ir nopietni apdraudētas darba tiesības un tiesības apvienoties 
arodbiedrībās, savukārt tas, kā darbojas uzņēmumi, būtiski ietekmē darba ņēmēju, 
kopienu un patērētāju tiesības Eiropā un ārpus tās; tā kā starptautiskie cilvēktiesību 
tiesību akti paredz pienākumu aizsargāt cilvēktiesības, lai nodrošinātu, ka uzņēmumu 
darbības to attiecīgajā jurisdikcijā nepārkāpj cilvēktiesības un ka cietušajiem ir pieejami 
efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidi;
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M. tā kā VCD 16. pantā ir noteikts, ka vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir 
tiesības bez jebkādiem ar rasu, tautību vai reliģiju atšķirībām saistītiem ierobežojumiem 
stāties laulībā un nodibināt ģimeni; viņiem ir vienlīdzīgas tiesības, stājoties laulībā, 
laulības laikā un šķirot laulību;

N. tā kā VCD 14. pantā ir atzīts, ka cilvēkiem ir tiesības meklēt patvērumu no vajāšanas 
citās valstīs; tā kā ANO Konvencijā par bēgļa statusu ir skaidri noteikts, ka visiem 
bēgļiem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un ka neviena valsts neizraida vai neatgriež 
bēgli uz valsti, kuras teritorijā viņa vai viņas dzīvība un brīvība ir apdraudēta;

O. tā kā klimata pārmaiņu ietekme, piemēram, temperatūras paaugstināšanās, jūras līmeņa 
paaugstināšanās un aizvien ekstremālāki laika apstākļi, saasinās globālās nestabilitātes 
radītās problēmas un attiecīgi palielinās nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu risku; tā kā 
termins „klimata bēglis”, kura mērķis ir aprakstīt cilvēkus, kas klimata pārmaiņu dēļ 
spiesti atstāt mājas un meklēt patvērumu citur, vēl nav atzīts starptautiskajās tiesībās un 
nevienā juridiski saistošā starptautiskā nolīgumā;

P. tā kā šis ziņojums, kas ir sagatavots kā atbilde uz Padomes pieņemto ES gada ziņojumu, 
ir arī perspektīva analīze par ES darbībām šajā politikas jomā; tā kā Parlaments savās 
rezolūcijās par iepriekšējiem gada ziņojumiem un par ES cilvēktiesību stratēģijas 
pārskatīšanu ir uzsvēris vajadzību pastāvīgi izvērtēt savu praksi, kā notiek cilvēktiesību 
integrēšana tā darbībās un kādi ir turpmākie pasākumi attiecībā uz tā steidzamības kārtā 
pieņemtajām rezolūcijām par demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpumiem,

Cilvēktiesību būtiskā nozīme ES ārpolitikā

1. atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas preambulā ir apstiprināts, ka 
„vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam”; uzsver, ka tas nebija paredzēts kā 
abstrakts jēdziens, bet šie vārdi, gluži pretēji, nozīmēja uzsvaru uz reālo dzīvi, 
konkrētiem esības aspektiem un pamatvajadzību nodrošināšanu saskaņā ar konstitūciju, 
balstoties uz ikvienas personas nenoliedzamajām tiesībām uz cieņu;

2. aicina ES iestādes un dalībvalstis ietvert cilvēktiesības kā galveno jautājumu ES 
attiecībās ar visām trešām valstīm, tostarp ar tās stratēģiskajiem partneriem, kā arī visos 
augsta līmeņa paziņojumos un sanāksmēs; uzsver, cik būtiska ir ES cilvēktiesību 
politikas efektīva, konsekventa un saskaņota īstenošana atbilstīgi skaidrajiem 
pienākumiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā un ES stratēģiskajā 
satvarā cilvēktiesību un demokrātijas jomā; atzinīgi vērtē to, ka jaunā Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas 
jautājumos ir atklāti norādījusi uz savu nepārprotamo apņemšanos īstenot šos principus;

3. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES dalībvalstīm būtu vienota nostāja, atbalstot cilvēktiesību 
nedalāmību un universālumu, kā arī it sevišķi atbalstot visu ANO izstrādāto 
starptautisko cilvēktiesību instrumentu ratificēšanu; aicina ES turpināt atbalstīt 
cilvēktiesību nedalāmību, tostarp to cilvēktiesību nedalāmību, kas apstiprinātas 
Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, saskaņā ar 
LES 21. pantu; aicina ES arī turpmāk sekmēt universālus cilvēktiesību standartus kā 
pamatu ES attiecībām ar trešām valstīm un reģionālām organizācijām gan politiskos, 
gan cilvēktiesību dialogos;
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4. norāda, ka līdzās cilvēku ciešanām ES būtu arī jāņem vērā cilvēktiesību neievērošanas 
radītās materiālās un budžeta izmaksas gadījumos, kad cilvēktiesību neievērošana un 
likumīgas demokrātiskas līdzdalības trūkums izraisa nestabilitāti, valstu sabrukumu, 
humānas krīzes un bruņotus konfliktus — ārkārtas situācijas, kuras mazina ES attīstības 
politikas centienus un uz kurām ES vai tās dalībvalstīm ir pienākums reaģēt drošības 
politikas jomā; šajā saistībā atzinīgi vērtē ES nesenos centienus cilvēktiesību 
pārkāpumus ietvert savā agrīnās brīdināšanas matricā, kas saistīta ar krīžu novēršanu; 
tomēr aicina īstenot stingrākas preventīvās darbības un mudina Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Komisiju un dalībvalstis izstrādāt uz cilvēktiesībām pamatotu krīžu novēršanas 
elementu, kas būtu ietverams ES visaptverošajā pieejā ārējiem konfliktiem un krīzēm;

ES gada ziņojums kā ES cilvēktiesību un demokrātijas politikas ziņošanas instruments

5. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir pieņēmusi ES 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un 
demokrātiju pasaulē; aicina jauno Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos apņemties turpmāk divreiz 
gadā piedalīties mērķtiecīgās Parlamenta plenārsēžu debatēs par ES cilvēktiesību un 
demokrātijas politiku, lai prezentētu šo ES ziņojumu un atbildētu uz Parlamenta 
ziņojumu;

6. atzinīgi vērtē Ārējās darbības dienesta un Komisijas vispusīgos un skaidros ziņojumus 
par ES darbībām pārskata periodā; tomēr atkārtoti pauž savu viedokli, ka it sevišķi 
valstu ziņojumiem būtu vajadzīgs rūpīgāk izstrādāts satvars, pamatojoties uz rādītāju 
kopumu, kas ļautu noteikt kritērijus, lai novērtētu gan pozitīvās, gan negatīvās 
tendences, izvērtētu ES darbību efektivitāti un nodrošinātu pamatu, lai ES atbalsta 
līmenis būtu saskaņots ar progresu, kas panākts saistībā ar cilvēktiesībām, demokrātiju, 
tiesiskumu un labu pārvaldību; norāda, ka šādu publisku rādītāju izmantošana atbilstu 
vairākiem ES rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju minētajiem mērķiem un 
ļautu konsekventāk īstenot cilvēktiesību nosacījumus vai novērtēt ES politikas virzienu 
ietekmi uz cilvēktiesībām;

7. joprojām uzskata, ka ES iestādēm būtu kopīgi jācenšas uzlabot ziņojuma formātu, lai tas 
varētu sasniegt savu potenciālu kā saziņas rīks, vienlaikus nezaudējot savu vispusīgumu 
kā ziņojums par ES stratēģiskā satvara un rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas 
jomā īstenošanu; atkārtoti norāda uz savu gatavību iesaistīties ES iestāžu aktīvā un 
konstruktīvā sadarbībā saistībā ar turpmāko ziņojumu sagatavošanu;

ES stratēģiskā satvara un rīcības plāna īstenošana

8. atkārtoti pauž savu atzinību par ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā, ko Padome pieņēma 2012. gadā un kas ir būtisks stūrakmens, lai 
rastu jaunu pamatu politikas izstrādei un atkārtoti apstiprinātu ES apņemšanos pildīt 
Līgumā noteikto pienākumu integrēt cilvēktiesības visos ES ārpolitikas virzienos „bez 
izņēmuma”;

9. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju sagatavot pienācīgu 
īstenošanas ziņojumu par pirmo ES rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 
(2012.–2014. gads) un aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības Augsto 
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pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un EĀDD iesaistīt dalībvalstis, 
Komisiju, Parlamentu un pilsonisko sabiedrību pārskatīšanā un apspriedēs, kuru 
rezultātā pieņems jaunu rīcības plānu, kas stāsies spēkā 2015. gada sākumā; atzinīgi 
vērtē diskusijas, kuru mērķis ir panākt, lai jaunajā rīcības plānā tiktu labāk noteiktas 
prioritātes saistībā ar tā mērķiem, bet brīdina, ka nevajadzētu samazināt mērķu 
vērienīgumu attiecībā uz cilvēktiesību integrēšanu visās ES politikas jomās;

10. it sevišķi pauž bažas par stratēģiskajā satvarā paustās apņemšanās „ES attiecībās ar 
visām trešām valstīm, tostarp stratēģiskajiem partneriem, uzmanības centrā izvirzīt 
cilvēktiesības” īstenošanu; attiecīgi mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī EĀDD 
pievērst rūpīgu uzmanību šīs apņemšanās īstenošanai un cilvēktiesību un demokrātijas 
integrēšanas nodrošināšanai ES attiecībās ar tās stratēģiskajiem partneriem tādos 
nozīmīgos kontekstos kā augstākā līmeņa sanāksmes un Padomes secinājumi;

ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos pilnvaras

11. atzīst pirmajam ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos piešķirto pilnvaru un 
līdz šim paveiktā darba nozīmi; mudina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos 
turpināt uzlabot ES pamanāmību un iesaisti daudzpusējos un reģionālos cilvēktiesību 
mehānismos (ANO, Eiropas Padome, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija 
(EDSO), Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN), Āfrikas Savienība, Islāma 
sadarbības organizācija), sekmēt ES galvenās tematiskās prioritātes, tostarp tās, kas 
atspoguļotas nesen pieņemtajās ES pamatnostādnēs cilvēktiesību jautājumos, strādāt pie 
pilsoniskās sabiedrības tiesību nostiprināšanas visā pasaulē un veicināt ES cilvēktiesību 
politikas integrēšanu, saskaņotību, konsekvenci un efektivitāti;

12. aicina Padomi kā vispārēju principu pieņemt praksi, ka regulāra sadarbība ar ES īpašo 
pārstāvi cilvēktiesību jautājumos tiek iekļauta pilnvarās, kas piešķirtas turpmākajiem 
ģeogrāfiskajiem ES īpašajiem pārstāvjiem cilvēktiesību jautājumos;

13. prasa Padomei institucionalizēt ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos amatu, 
piešķirot tam pastāvīgu statusu;

ES iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņotība cilvēktiesību un demokrātijas jomā

14. uzsver, ka ES cilvēktiesību politikai ir konsekventi jāatbilst Līgumā paredzētajām 
saistībām, jānodrošina saskaņotība starp iekšpolitikas un ārpolitikas virzieniem un 
jāizvairās no dubultstandartiem; tādēļ aicina pieņemt ES Ārlietu padomes secinājumus 
par cilvēktiesībām saistībā ar stratēģiskajiem partneriem; šajā saistībā aicina noteikt 
kopīgas robežvērtības dalībvalstīm un ES ierēdņiem attiecībā uz obligātajiem 
cilvēktiesību jautājumiem, kas tiem ir jāizvirza sarunās ar stratēģiskajiem partneriem 
attiecīgajā jomā.

ES cilvēktiesību politikas instrumenti

Valstu stratēģijas cilvēktiesību jomā un ES delegāciju uzdevums

15. atzinīgi vērtē to, ka EĀDD ir sekmīgi pabeidzis valstu stratēģiju cilvēktiesību jomā 
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pirmo ciklu, kura izstrādē tika stingri uzsvērta ES delegāciju līdzdalība; tomēr pauž 
nožēlu par joprojām pastāvošo pārredzamības trūkumu attiecībā uz valstu stratēģiju 
saturu; mudina EĀDD pieņemt rādītājus, ar kuriem varētu novērtēt stratēģiju 
iedarbīgumu, un nodrošināt, ka gada ziņojuma valstu sadaļas tiek nepārprotamāk 
norādītas kā valstu stratēģiju īstenošanas ziņojumi; 

16. atzinīgi vērtē gandrīz izveidoto cilvēktiesību jautājumu kontaktpunktu un cilvēktiesību 
aizstāvju sadarbības koordinatoru tīklu ES delegācijās; aicina Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī 
EĀDD izstrādāt skaidras darbības pamatnostādnes par to uzdevumu delegācijās, lai tiem 
ļautu pilnībā realizēt savu potenciālu, lai noteiktu ticamus standartus un lai izvairītos no 
nesaskaņotības starp ES delegācijām; 

Dialogi un konsultācijas cilvēktiesību jautājumos

17. atkārtoti norāda uz savu atbalstu mērķtiecīgiem dialogiem cilvēktiesību jomā, kurus var 
izmantot kā ES cilvēktiesību politikas instrumentu; atzīst, ka ir lietderīgi iesaistīties 
dialogos par cilvēktiesībām arī ar valstīm, kam ir nopietnas cilvēktiesību problēmas; 
tomēr uzsver, ka ES ir jāizdara skaidri politiskie secinājumi, ja dialogam par 
cilvēktiesībām nav pozitīvu rezultātu, un šādos gadījumos vairāk jāpievēršas publiskajai 
diplomātijai ar mērķi nodrošināt, ka netiek apdraudēta ES cilvēktiesību politikas 
uzticamība sabiedrības acīs; turklāt brīdina par to, ka augsta līmeņa politiskajos dialogos 
diskusijām par cilvēktiesībām tiek piešķirta arvien mazāka nozīme;

ES pamatnostādnes cilvēktiesību jautājumos

18. atzinīgi vērtē to, ka Padome 2013. pārskata gadā pieņēma ES pamatnostādnes par 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu cilvēktiesībām un ES 
pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvību, kā arī 2014. gadā — pamatnostādnes 
par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē;

19. tomēr atgādina EĀDD un Padomei, ka to īstenošana nebūs viegla un ka attiecīgi ir 
jānovērtē ES pamatnostādņu īstenošana valstu līmenī; mudina EĀDD un dalībvalstis arī 
pastāvīgi apmācīt EĀDD un ES delegāciju darbiniekus, kā arī dalībvalstu diplomātus, 
un vairot viņu informētību, lai nodrošinātu, ka ES pamatnostādnēm cilvēktiesību 
jautājumos ir plānotā ietekme uz reālās politikas veidošanu attiecīgajā valstī;

ES politika demokratizācijas un vēlēšanu atbalstam 

20. uzsver, ka ir svarīgi īstenot turpmākus pasākumus saistībā ar vēlēšanu novērošanas 
misiju ziņojumiem un ieteikumiem, tos izmantojot kā daļu no „demokrātijas ceļveža” 
attiecīgajā valstī un uzticot galvenajam novērotājam īpašu uzdevumu — veikt turpmāko 
uzraudzību, kā notiek ieteikumu īstenošana, kas atbilstu Parlamenta visaptverošajai 
demokrātijas atbalsta pieejai un ko atbalstītu Parlamenta pastāvīgās struktūras (tostarp 
Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa);

21. aicina ES turpināt darbu, lai noteiktu labākās prakses šajā jomā ar mērķi atbalstīt un 
konsolidēt demokratizācijas procesus; mudina izstrādāt gan politikas, gan darbības 
instrumentus, ko varētu izmantot prioritārās valstīs, lai ES pieejā saskaņoti, elastīgi un 
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ticami integrētu cilvēktiesību un demokrātijas atbalsta pasākumus, tostarp konfliktu 
novēršanas pasākumus un starpniecību;

22. atzinīgi vērtē valstu darba izmēģinājumus, ko līdz šim ir īstenojušas deviņas ES 
delegācijas, lai panāktu demokrātijas atbalsta lielāku saskaņotību ES ārējās attiecībās, 
kā tika ierosināts Padomes 2009. un 2010. gada secinājumos un kā noteikts 2012. gada 
ES stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā;

23. prasa Komisijai un EĀDD uzlabot ES darbību koordināciju saistībā ar izmēģinājumu 
valstu otro kārtu, lai nodrošinātu visu ES iestāžu līdzdalību un apvienotu to zināšanas, 
sniedzot efektīvu demokrātijas atbalstu trešās valstīs saskaņā ar Parlamenta visaptverošo 
demokrātijas atbalsta pieeju;

ES atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem 

24. atzinīgi vērtē mērķtiecīgos Padomes secinājumus par cilvēktiesību aizstāvjiem ES 
pamatnostādņu par cilvēktiesību aizstāvjiem 10. gadadienā; turklāt pauž atzinību 
Komisijai par aizvien plašāku Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta 
izmantošanu, sniedzot ārkārtas atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kam draud tūlītējas 
briesmas, un mudina Komisiju turpināt izskatīt jaunus veidus, kā atbalstīt cilvēktiesību 
aizstāvjus;

25. atkārto savu aicinājumu EĀDD arī turpmāk aizsargāt nevalstiskās organizācijas (NVO), 
cilvēktiesību aizstāvjus un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, palielinot ES cilvēktiesību 
dialogu efektivitāti un veicinot ES tematiskās prioritātes un pamatnostādnes 
cilvēktiesību jautājumos; šajā saistībā mudina organizēt kampaņas, kas vērstas uz 
cilvēktiesību aizstāvjiem arī attālākos trešo valstu reģionos, lai atbalstītu ES politikas 
mērķu īstenošanu;

26. prasa EĀDD un ES delegācijām iesaistīties pragmatiskā politiskajā dialogā ar 
cilvēktiesību aizstāvjiem, lai rastu labākos veidus, kā atbalstīt viņu darbu sekmējošu 
vidi; prasa ES uzlabot tās aktīvo diplomātiju trešās valstīs un nostiprināt cilvēktiesību
kontaktpunktu pozīciju, lai cilvēktiesības integrētu ES delegāciju ikdienas politiskajā 
darbā, sistemātiski nosaucot politieslodzīto vārdus un iesaistoties tiesas procesu 
uzraudzībā un cietumu apmeklējumos; uzsver, ka ES ir jāizmanto publiskā diplomātija,
lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un aicinātu atbrīvot ieslodzītos cilvēktiesību 
aktīvistus;

ES atbalsts universālām cilvēktiesībām un daudzpusējām cilvēktiesību organizācijām

27. atgādina par Parlamenta un tā Cilvēktiesību apakškomitejas apņemšanos atbalstīt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā esošu spēcīgu daudzpusēju cilvēktiesību 
sistēmu, kas ietver Ģenerālās asamblejas Trešo komiteju, Cilvēktiesību padomi un 
Augstā cilvēktiesību komisāra biroju, un saistīto ANO specializēto aģentūru, piemēram, 
Starptautiskās Darba organizācijas, darbu;

28. atgādina par savu nepārprotamo nostāju attiecībā uz savas klātbūtnes 
institucionalizēšanu ANO Ģenerālās asamblejas sesijās, kā noteikts Parlamenta 
2013. gada 7. februāra rezolūcijā par ES prioritātēm Cilvēktiesību padomē, un uzskata, 



PE541.530v02-00 12/19 PR\1042061LV.doc

LV

ka arī turpmāk ir noteikti jāsūta Eiropas Parlamenta delegācija uz attiecīgajām 
Cilvēktiesību padomes un ANO Ģenerālās asamblejas sesijām;

29. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi, lai ES aktīvi piedalītos visos ANO cilvēktiesību 
mehānismos, it sevišķi Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā un Cilvēktiesību padomē; 
mudina ES dalībvalstis to darīt, finansiāli atbalstot un virzot rezolūcijas, kā arī aktīvi 
piedaloties diskusijās un interaktīvajos dialogos un sniedzot paziņojumus; noteikti 
atbalsta to, ka Eiropas Savienībā paplašinās starpreģionālo iniciatīvu izmantošana;

30. vēlreiz uzsver, ka ir svarīgi efektīvi koordinēt EĀDD, Komisijas un ES dalībvalstu 
darbību cilvēktiesību jomā un panākt šo struktūru sadarbību cilvēktiesību jautājumos; 
šajā saistībā mudina EĀDD, jo īpaši iesaistot ES delegācijas Ņujorkā un Ženēvā, 
palielināt ES darbību saskaņotību, rīkojot savlaicīgas un plašas apspriedes, lai izteiktu 
vienotu ES nostāju;

31. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi Ņujorkā un Ženēvā paveikto darbu saistībā ar ANO 
Ģenerālo asambleju, Trešo Komiteju un Cilvēktiesību padomi integrēt attiecīgajās ES 
iekšējās un ārējās darbībās, lai nodrošinātu saskaņotību;

ES politika attiecībā uz starptautisko kriminālo tiesvedību un Starptautisko Krimināltiesu

32. atkārtoti norāda, ka pilnībā atbalsta Starptautiskās Krimināltiesas darbu, tai pildot savu 
uzdevumu, lai darītu galu to personu nesodāmībai, kas vainojami smagākajos 
noziegumos, kuri skar starptautisko sabiedrību; saglabā modrību attiecībā uz jebkādiem 
centieniem iedragāt Starptautiskās Krimināltiesas leģitimitāti; uzskata, ka iesaistīto 
valstu pieaugošais skaits ir būtisks panākums saistībā ar šīs tiesas universāluma 
nostiprināšanu; atzinīgi vērtē to, ka Kotdivuāra 2013. gada februārī ratificēja Romas 
Statūtus;

33. pauž nožēlu, ka Staptautiskās Krimināltiesas Romas Statūti joprojām nav iekļauti 
jaunajā VSP regulā, proti, to konvenciju sarakstā, kas ir vajadzīgas VSP+ statusam; 
pieņem zināšanai, ka vairākas VSP+ pieteikumu iesniedzējas nav minēto Statūtu 
parakstītājvalstis vai nav tos ratificējušas (piemēram, Armēnija un Pakistāna); atkārto 
savu ieteikumu Romas Statūtus pievienot turpmākajam konvenciju sarakstam;

34. atkārto savu aicinājumu ES pieņemt kopēju nostāju attiecībā uz agresijas noziegumu un 
Kampalas grozījumiem un aicina ES dalībvalstis ātri pielāgot savus valsts tiesību aktus 
Kampalas grozījumu definīcijām, kā arī citiem Romas Statūtos noteiktajiem 
pienākumiem, lai dotu iespēju dalībvalstīm veikt izmeklēšanas un apsūdzības darbības 
valstī un lai uzlabotu sadarbību ar Starptautisko Krimināltiesu;

ES pasākumi pret nāvessodu

35. atkārtoti norāda uz savu negrozāmo nostāju pret nāvessodu un mudina Eiropas 
Savienību un ES dalībvalstis saglabāt augsta profila politiku, kas vērsta uz nāvessoda 
atcelšanu visā pasaulē; mudina EĀDD saglabāt modrību saistībā ar notikumiem visās 
pasaules valstīs un izmantot visus tā rīcībā esošos ietekmes veidus;

36. pauž bažas saistībā ar ziņojumiem par nāvessodu izpildes gadījumu skaita pieaugumu 



PR\1042061LV.doc 13/19 PE541.530v02-00

LV

pasaulē laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam, lai gan nāvessods ir atļauts ļoti mazā un 
sarūkošā skaitā valstu. aicina ES īstenot pienācīgu rīcību saistībā ar pastāvīgu lielo 
nāvessodu izpildes gadījumu skaitu Ķīnā un Irānā, ar nāvessodu izpildes atsākšanu 
2013. gadā Indonēzijā, Kuveitā, Nigērijā un Vjetnamā, kā arī pieaugošo paziņoto 
nāvessodu izpildes gadījumu skaitu Irākā un Saūda Arābijā;

37. pieņem zināšanai atsāktās diskusijas Amerikas Savienotajās Valstīs par patvaļību un 
kļūdu iespējamību saistībā ar nāvessodu, kampaņu, lai apturētu nāvessoda izpildei 
izmantoto vielu plūsmu no Eiropas uz ASV, un par nāvessoda atcelšanu Mērilendas 
štatā 2013. gadā; mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības Augsto 
pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību 
jautājumos un EĀDD sadarboties ar ASV federālo valdību un štatu valdībām, lai 
paātrinātu atteikšanos no nāvessoda ASV, kur visi 80 nāvessodi, ko piesprieda 
2013. gadā, ir attiecināmi vien uz 2 % no visas valsts apgabaliem, un visi 39 izpildītie 
nāvessodi ir attiecināmi aptuveni uz 1 % no visiem apgabaliem;

38. mudina Komisiju izmantot jauno elastību, ko tagad nodrošina Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments, lai izpētītu jaunus veidus, kā organizēt kampaņas par nāvessoda 
atcelšanu un kā atbalstīt darbības, kuru mērķis ir izvairīties no nāvessoda spriedumiem vai 
izpildēm;

ES rīcība pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem 
apiešanās vai sodīšanas veidiem

39. mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, kā arī EĀDD, ņemot vērā, ka ir pieaudzis neseno 
ziņojumu skaits par spīdzināšanas un vardarbības plašo izplatību pasaulē, pastiprināt ES 
centienus cīņā pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu 
pazemojošiem apiešanās vai sodīšanas veidiem;

40. mudina EĀDD rūpīgi pievērsties ANO Komitejas pret spīdzināšanu un Eiropas 
Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas secinājumiem par valstīm un regulāri 
paust šīs bažas politiskajos dialogos ar attiecīgajām valstīm, kā arī publiskajos 
paziņojumos; aicina EĀDD un dalībvalstis arī izstrādāt efektīvāku plānu saistībā ar ES 
pamatnostādņu par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu 
pazemojošiem apiešanās vai sodīšanas veidiem īstenošanu;

Cilvēktiesības ES tirdzniecības nolīgumos un citos starptautiskos nolīgumos

41. atkārto savu aicinājumu ES starptautiskajos nolīgumos, tostarp tirdzniecības nolīgumos, 
ko slēdz ar trešām valstīm, regulāri iekļaut cilvēktiesību klauzulas un aicina efektīvi 
uzraudzīt šo klauzulu piemērošanu, kā arī ziņot attiecīgajai Parlamenta komitejai par 
nolīgumu cilvēktiesību aspektiem;

Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības

42. stingri atbalsta ANO pamatprincipu īstenošanu uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā; 
atgādina, ka ir svarīgi veicināt korporatīvo sociālo atbildību, arī veicot uzņēmējdarbību 
ārpus ES, un nodrošināt tās ievērošanu visā piegādes ķēdē; pauž pārliecību, ka Eiropas 
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uzņēmumiem, to meitasuzņēmumiem un apakšuzņēmējiem vajadzētu būt izšķirošai 
nozīmei starptautisko uzņēmējdarbības un cilvēktiesību standartu veicināšanā un 
izplatīšanā visā pasaulē;

43. prasa Komisijai un EĀDD mudināt ES delegācijas visā pasaulē sadarboties ar ES 
uzņēmumiem, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu, un nodrošināt, ka „uzņēmējdarbība 
un cilvēktiesības” kā viens no svarīgākajiem tematiem tiek ietvertas vietējos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saistībā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu;

44. atkārtoti aicina Komisiju regulāri ziņot par ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipu īstenošanu dalībvalstīs, tostarp arī par valstu rīcības plāniem; pauž 
nožēlu par to, ka Komisija līdz šim nav īstenojusi turpmākus pasākumus attiecībā uz 
Parlamenta pieprasījumu ierosināt tiesību aktu, kas ES uzņēmumiem liktu nodrošināt, 
ka ar to iepirkumiem netiek atbalstīti konfliktu vai smagu cilvēktiesību pārkāpumu 
vaininieki;

45. aicina Komisiju un EĀDD īstenot stingras iniciatīvas, lai uzlabotu tādu personu piekļuvi 
tiesiskumam, kuras kļuvušas par cilvēktiesību pārkāpumu upuriem saistībā ar 
uzņēmumu darbībām ārpus ES;

46. aicina ES atbalstīt jaunās iniciatīvas, kuru mērķis ir noslēgt juridiski saistošu 
starptautisku instrumentu attiecībā uz uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām ANO sistēmā, 
un jau no paša sākuma iesaistīties debatēs par šo jautājumu;

ES rīcība, lai nodrošinātu vārda brīvības tiesības tiešsaistē un bezsaistē un lai ierobežotu 
uzraudzības tehnoloģiju ietekmi uz cilvēktiesībām

47. atzīst, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujā attīstība visā pasaulē ir 
pārveidojusi vidi, kurā izmanto vārda brīvību, tādējādi radot gan būtiskas priekšrocības, 
gan nopietnas bažas; šajā saistībā atzinīgi vērtē to, ka Padome 2014. gada maijā 
pieņēma mērķtiecīgas ES pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē;

48. pauž bažas par uzraudzības un filtrēšanas tehnoloģiju izplatīšanos, kas aizvien vairāk 
apdraud cilvēktiesību un demokrātijas aktīvistus autokrātiskās valstīs, kā arī rada bažas 
par privātuma tiesībām demokrātiskās valstīs, pat ja tās izmanto, aizbildinoties ar 
tādiem likumīgiem mērķiem kā terorisma novēršana vai tiesībaizsardzība;

49. atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada jūnijā publicētos norādījumus IKT (informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju) nozarei par ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipu īstenošanu; tomēr joprojām pauž bažas par tādu produktu un 
pakalpojumu tirdzniecību, kas paredzēti interneta piekļuves liegšanai vai masveida 
uzraudzības īstenošanai un interneta plūsmas un mobilās saziņas uzraudzīšanai, vai 
privāto sarunu uzzināšanai; tādēļ aicina šajā nozarē pieņemt vispārīgas pamatnostādnes 
par eksporta kontroli, pamatojoties uz pieredzi saistībā ar līdzīgām ES īstenotajām 
darbībām atsevišķos gadījumos;

50. aicina Komisiju turpināt atbalstīt iniciatīvas, kas saistītas ar digitālās drošības 
tehnoloģiju izstrādi un izplatīšanu, lai nostiprinātu cilvēktiesību aizstāvju tiesības, 
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piedāvājot drošus apkopošanas, kodēšanas un glabāšanas mehānismus, lai izvairītos no 
represīvu valdību uzraudzības;

ES atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un pulcēšanās un biedrošanās brīvībai

51. pauž nopietnas bažas par to, ka daudzās pasaules valstīs sarūk telpa, ko pilsoniskā 
sabiedrība var izmantot likumīgām darbībām; uzskata, ka brīva pilsoniskā sabiedrība ir 
viens no pamatnoteikumiem, lai aizsargātu un atbalstītu cilvēktiesības un demokrātijas 
vērtības visās sabiedrībās;

52. aicina ES un tās dalībvalstis uzlabot uzraudzību attiecībā uz visiem pulcēšanās un 
biedrošanās brīvības ierobežojumiem, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
aizliegumiem, neslavas celšanas krimināllikumu un citu ierobežojošu tiesību aktu 
agresīvu izmantošanu, pārmērīgām reģistrēšanās un ziņošanas prasībām, pārlieku 
ierobežojošiem noteikumiem par ārvalstu finansējumu vai aizliegumiem NVO 
iesaistīties politiskās darbībās vai sazināties ar ārvalstniekiem, un skaidri un 
nekavējoties nosodīt šādus ierobežojumus;

53. atkārtoti norāda, ka atbalsta to, ka lielākā daļa Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumenta finansējuma tiek piešķirts, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un 
pilsoniskās sabiedrības darbības visā pasaulē;

Domu, pārliecības un reliģijas vai ticības brīvība

54. nosoda jebkādu vardarbību un diskrimināciju reliģijas vai ticības dēļ; pauž nopietnas 
bažas par joprojām saņemtajiem ziņojumiem par vardarbību un diskrimināciju pret 
reliģiskām minoritātēm visā pasaulē; uzsver, ka domu, pārliecības, reliģijas vai ticības 
brīvība ir viena no galvenajām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas ir savstarpēji 
saistītas, un tā ietver tiesības ticēt vai neticēt, brīvību paust šo ticību, neticību vai ateista 
pārliecību, kā arī tiesības pieņemt, mainīt un pamest vai atgriezties pie ticības pēc paša 
izvēles;

55. atzinīgi vērtē to, ka 2013. pārskata gadā tika pieņemtas ES pamatnostādnes par reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību, un aicina ES iestādes un dalībvalstis 
pievērst īpašu uzmanību šo pamatnostādņu īstenošanai gan starptautiskos, gan 
reģionālos forumos, kā arī divpusējās attiecībās ar trešām valstīm;

Sieviešu un meiteņu tiesības

56. atzinīgi vērtē ES atbalstu ANO rezolūcijām par dzimumu jautājumiem, it sevišķi par 
vardarbības pret sievietēm izskaušanu, par diskrimināciju pret sievietēm, par vārda un 
uzskatu brīvības nozīmi iespēju nodrošināšanā sievietēm un atbalstu ANO 
paziņojumiem par agrām laulībām pret savu gribu un par sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu;

57. aicina ES aktīvi piedalīties Sieviešu statusa komisijas 59. sesijā un turpināt cīņu pret 
visiem centieniem iedragāt ANO Pekinas Rīcības platformu, tostarp saistībā ar piekļuvi 
izglītībai un veselībai, kas ir pamata cilvēktiesības, un seksuālajām un reproduktīvajām 
tiesībām;
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58. atkārtoti nosoda visu veidu pāridarījumus un vardarbību pret sievietēm, jo īpaši 
seksuālas vardarbības kā kara ieroča izmantošanu un vardarbību ģimenē; attiecīgi aicina 
visas Eiropas Padomes dalībvalstis parakstīt un ratificēt Konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu; aicina ES īstenot 
pasākumus, lai pievienotos šai konvencijai un nodrošinātu saskaņotību starp ES 
iekšpolitiku un ārpolitiku attiecībā uz vardarbību pret sievietēm;

59. stingri nosoda to, ka seksuāla vardarbība pret sievietēm tiek izmantota kā karadarbības 
taktika, tostarp stingri nosoda tādus noziegumus kā masveida izvarošana, seksuālā 
verdzība, piespiedu prostitūcija, dažāda veida dzimumnosacīta vajāšana, tostarp sieviešu 
dzimumorgānu kropļošana, cilvēku tirdzniecība, agras laulības pret savu gribu, ģimenes 
goda aizstāvēšanas slepkavības un visi pārējie seksuālās vardarbības veidi, kas ir tikpat 
smagi; šajā saistībā joprojām pauž īpašas bažas par situāciju Āfrikas Lielo ezeru 
reģionā; pauž atbalstu darbam, ko veic UN Women, ANO īpašā referente jautājumos par 
vardarbību pret sievietēm, tās iemesliem un sekām, un ANO īpašā pārstāve ar 
konfliktiem saistītas seksuālās vardarbības jautājumā;

60. vērš uzmanību uz to, ka ar dzimumu saistīti noziegumi un seksuālas vardarbības 
noziegumi Romas Statūtos ir klasificēti kā kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci vai 
darbības, kas tiek uzskatītas par genocīdu vai spīdzināšanu; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 2013. gada 24. jūnijā pieņemto rezolūciju 2106(2013) par 
seksuālas vardarbības novēršanu konflikta situācijā; šajā rezolūcijā atkārtoti apliecināts, 
ka Starptautiskajai Krimināltiesai ir svarīga nozīme cīņā pret nesodāmību par 
seksuāliem noziegumiem un noziegumiem, kuri saistīti ar dzimumu; aicina ES atbalstīt 
šo principu pilnīgu īstenošanu;

61. atgādina arī par ES apņemšanos cilvēktiesības un dzimumu aspektus integrēt kopējās 
drošības un aizsardzības politikas misijās saskaņā ar nozīmīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām 1325 un 1820 par sievietēm, mieru un drošību; šajā saistībā 
atkārto savu aicinājumu ES un dalībvalstīm ilgtspējīgas samierināšanas veidošanas 
procesā atbalstīt sieviešu regulāru līdzdalību, jo tas ir ļoti svarīgs miera procesu 
komponents, un atzīt nepieciešamību integrēt dzimuma aspektus konfliktu novēršanā, 
miera uzturēšanas operācijās, humānajā palīdzībā un konflikta radīto seku likvidēšanā;

Cilvēktiesības un korupcija

62. atgādina, ka korupcija ir cilvēktiesību pārkāpums un ka ES ekskluzīvā kompetencē ir 
pienākums parakstīt ANO Pretkorupcijas konvenciju;

63. pauž nožēlu, ka līdz šim nav veikti nekādi turpmāki pasākumi saistībā ar Parlamenta
prasību Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās 
un drošības politikas jautājumos, proti, iesniegt ES rīcības plānu pret korupciju, lai 
efektīvi uzraudzītu ANO Pretkorupcijas konvencijas ieteikumu izpildi, tostarp iesaistīto 
valstu pienākumu publicēt un izplatīt informāciju par korupciju, izveidot kanālus 
pārkāpumu paziņošanai un izstrādāt pienācīgu tiesisko regulējumu liecinieku 
aizsardzībai un pilsoniskās sabiedrības darbībām šajā jomā;

64. aicina Komisiju izstrādāt inovatīvus finanšu mehānismus, lai īstenotu fiskālās reformas 
un nostiprinātu cīņu pret korupciju, nelikumīgām finanšu plūsmām un izvairīšanos no 
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nodokļu maksāšanas; šajā saistībā mudina apsvērt publiskā un privātā sektora 
partnerības, dotāciju un aizdevumu kombinēšanu un palīdzības sniegšanu jaunattīstības 
valstīm, lai tās varētu labāk mobilizēt savus vietējos resursus; aicina noteikt 
starptautisku finanšu darījumu nodokli, kas varētu būt papildu finansējuma avots 
attīstībai, un atgādina dalībvalstīm, ka tās jau ir piekritušas ieviest finanšu darījumu 
nodokli savās valstīs un apņēmušās daļu no gūtajiem līdzekļiem atlikt, lai finansētu 
vispārējas sabiedriskas vērtības, tostarp attīstību;

65. atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt ANO īpašā referenta finanšu noziegumu, 
korupcijas un cilvēktiesību jautājumos amata izveidi;

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) tiesības

66. norāda, ka 78 valstīs homoseksuālisms joprojām tiek uzskatīts par kriminālnoziegumu 
un ka septiņās no šīm valstīm par to ir paredzēts nāvessods; asi nosoda diskriminējošu 
tiesību aktu un prakšu, kā arī vardarbības pret personām saistībā ar viņu seksuālo 
orientāciju un dzimumidentitāti gadījumu skaita neseno pieaugumu visā pasaulē un it 
sevišķi Nigērijā un Ugandā; mudina cieši uzraudzīt situāciju Nigērijā, Ugandā, Indijā un 
Krievijā, kur jaunpieņemti tiesību akti vai nesenās tiesiskās pārmaiņas nopietni apdraud 
seksuālo minoritāšu brīvību; atkārtoti pauž atbalstu Augstās komisāres cilvēktiesību 
jautājumos turpmākajam darbam, apkarojot šos diskriminējošos tiesību aktus un 
prakses, un kopumā atbalsta ANO darbu ar šiem jautājumiem;

67. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika pieņemtas ES pamatnostādnes lesbiešu, geju, 
biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un 
aizsardzībai; aicina EĀDD un Komisiju jautājumu par LGBTI tiesībām izvirzīt 
politiskajos un cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm un daudzpusējos forumos; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisija un EĀDD turpinātu jautājumu par LGBTI tiesībām 
izvirzīt politiskajos un cilvēktiesību dialogos un lai Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments tiktu izmantots organizāciju, kas aizstāv LGBTI tiesības, 
atbalstam, nostiprinot to iespējas apstrīdēt homofobiskus tiesību aktus un diskrimināciju 
pret LGBTI personām, kā arī vairojot plašākas sabiedrības informētību par 
diskrimināciju un vardarbību, ar ko saskaras personas ar citādu seksuālo orientāciju, un 
nodrošinot ārkārtas palīdzības sniegšanu (no psiholoģiskas palīdzības līdz medicīniskai 
palīdzībai un no starpniecības līdz reintegrācijas palīdzībai) tiem, kuriem šāds atbalsts ir 
vajadzīgs;

68. atzinīgi vērtē tiesību aktus par viendzimuma laulībām vai viendzimuma civillaulībām, 
kuri tiek pieņemti arvien vairākās pasaules valstīs, pašlaik 17 valstīs; mudina ES 
iestādes un dalībvalstis turpināt veicināt viendzimuma laulību vai viendzimuma 
civillaulību atzīšanu, kas ir politisko, sociālo un pilsonisko tiesību, kā arī cilvēktiesību 
jautājums;

69. piemēram pauž nožēlu par Horvātijas 2013. gada decembrī notikušā referenduma, kurā 
apstiprināja viendzimuma laulības konstitucionālu aizliegumu, rezultātiem; uzsver, ka 
šāds referendums sekmē homofobisku un diskriminējošu vidi; uzskata, ka LGBTI
pamattiesības tiks vairāk aizsargātas, ja šiem cilvēkiem būs pieejamas tādas likumīgas 
iespējas kā kopdzīve, reģistrētas partnerattiecības vai laulība;
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Personu ar invaliditāti tiesības

70. atzinīgi vērtē to, ka ir ratificēta ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām; 
atkārtoti norāda, ka ir svarīgi, lai to efektīvi īstenotu gan dalībvalstis, gan ES iestādes, 
un it sevišķi uzsver nepieciešamību ticami integrēt personu ar invaliditāti tiesības visos 
ES politikas instrumentos, it sevišķi tajos, kas attiecas uz attīstības sadarbību;

Bērnu tiesības 

71. atzinīgi vērtē ES sadarbību ar ANO Bērnu fondu, kuras rezultātā ir izstrādāts 
instrumentu kopums bērnu tiesību integrēšanai attīstības sadarbībā; atzinīgi vērtē ES 
piešķirtās Nobela prēmijas naudas līdzekļu izmantošanu, lai palīdzētu bērniem konflikta 
situācijās; atzinīgi vērtē ES dalību 2013. gada oktobrī Brazīlijā rīkotajā trešajā Vispārējā 
konferencē par bērnu darbu un ES dalību sarunās par trīspusēju deklarāciju bērnu darba 
jautājumā;

72. aicina Komisiju un EĀDD turpināt rīkoties saistībā ar bērna tiesībām, īpašu uzmanību
pievēršot vardarbībai pret bērniem, tostarp spīdzināšanai, jo tādas organizācijas kā ANO 
Bērnu fonds un Amnesty International ir ziņojušas par bērnu spīdzināšanas un 
aizturēšanas gadījumiem; aicina īpašu uzmanību pievērst jautājumiem par bērnu 
piespiedu darbu, bērnu laulībām, bērnu uzņemšanu bruņotos grupējumos, viņu 
atbruņošanu, rehabilitāciju un turpmāku reintegrāciju, kā arī cilvēktiesību dialogos ar 
attiecīgajām valstīm iekļaut jautājumu par bērnu izmantošanu burvestībās; uzsver, ka ir 
svarīgi ES ārpolitikā bērnu tiesībām piešķirt prioritāti;

73. atkārtoti norāda uz to, ka ir jāpastiprina centieni īstenot pārskatīto stratēģiju ES 
pamatnostādņu par bērniem un bruņotiem konfliktiem īstenošanai; mudina ES vēl 
vairāk padziļināt sadarbību ar ANO īpašo pārstāvi jautājumos, kas skar bruņotos 
konfliktos cietušus bērnus; aicina vispārēji ratificēt ANO Konvenciju par bērna tiesībām 
un it sevišķi tās trešo fakultatīvo protokolu, kas ļaus bērniem iesniegt sūdzības ANO 
Bērnu tiesību komitejai;

ES rīcība migrācijas un bēgļu jautājumā

74. uzsver steidzamo vajadzību izstrādāt stingrāku Savienības politiku, lai risinātu 
samilzušos jautājumus attiecībā uz migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem, un 
to darīt veidā, kas atbilst starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā, atzīstot 
cilvēka cieņu kā pamatbrīvību, un aicina ES visā Savienībā nodrošināt efektīvus 
vienotus standartus attiecībā uz uzņemšanas procedūrām, lai aizsargātu 
visneaizsargātākās personas; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, migrācijas un iekšlietu 
komisāru un EĀDD veicināt patiesu sadarbību un vienlīdzīgu sloga dalīšanu starp 
dalībvalstīm, lai risinātu vairākas šajā saistībā pastāvošās problēmas; atgādina 
Komisijas apņemšanos izstrādāt piemērotus likumīgas migrācijas kanālus un šajā 
saistībā aicina pārskatīt Dublinas regulu, kas paredz nesamērīgu dalībvalstu atbildību 
par Savienības ārējām robežām un kavē migrantu spēju meklēt un saņemt patvērumu;

75. prasa Komisijai un EĀDD aktīvi piedalīties debatēs par terminu „klimata bēglis”, 
tostarp par tā iespējamo juridisko definīciju starptautiskajās tiesībās vai jebkurā juridiski 
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saistošā starptautiskā nolīgumā;

Cilvēktiesības un attīstība

76. aicina īstenot saskaņotu ES rīcību, lai risinātu zemes sagrābšanas problēmu; norāda, ka 
viens no galvenajiem bada un nabadzības cēloņiem pasaulē ir piekļuves liegšana zemei 
un dabas resursiem lauku un pilsētu nabadzīgajiem iedzīvotājiem, tādējādi ierobežojot 
vietējo kopienu cilvēktiesības un it sevišķi to tiesības uz pienācīgu pārtiku; atzinīgi vērtē 
ES iesaistīšanos ANO aizgādībā pieņemto brīvprātīgo globālo pamatnostādņu par 
zemes, zvejas vietu un mežu īpašumtiesībām izstrādē; tomēr uzsver, ka apsvērumi par 
cilvēktiesībām un nabadzības samazināšanu ir steidzami jāintegrē tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas attiecas uz lielu zemes platību iegādi vai ilgtermiņa nomas tiesību 
ieguvi, ko īsteno ieguldītāji; uzskata, ka ES reakcija uz šo jautājumu ir svarīgs 
pārbaudījums tās apņēmībai savā attīstības sadarbības politikā turpināt īstenot uz 
tiesībām pamatotu pieeju;

Ar cilvēktiesībām saistīto Eiropas Parlamenta darbību uzlabošana

77. atkārtoti norāda uz savu apņemšanos turpināt uzlabot Parlamenta procedūras, procesus 
un struktūras, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības un demokrātija ir Parlamenta darbību un 
politikas virzienu pamatā; 

78. aicina pārskatīt pamatnostādnes par Eiropas Parlamenta parlamentu sadarbības 
delegācijām cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanai; šī pārskatīšana būtu jāvada 
Delegāciju priekšsēdētāju konferencei sadarbībā ar Cilvēktiesību apakškomiteju; šajā 
saistībā iesaka regulārāk izvirzīt cilvēktiesību jautājumus, it sevišķi tos, kas saistīti ar 
Parlamenta rezolūcijās minētajiem konkrētajiem gadījumiem, delegāciju apmeklējumu 
laikā uz trešām valstīm, kā arī aicina regulārāk ziņot — rakstiski un, ja tas ir politiski 
pamatoti, ar īpašu konsultāciju starpniecību — Cilvēktiesību apakškomitejai par 
īstenoto rīcību;

79. uzsver nepieciešamību pastāvīgi apsvērt piemērotākos veidus, kā pēc iespējas palielināt 
Parlamenta rezolūciju par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem 
ticamību, pamanāmību un efektivitāti;

80. mudina rīkot diskusijas par dažādu Parlamentam pieejamo instrumentu, kas attiecas uz 
cilvēktiesību atbalstīšanu un veicināšanu, iekļaušanu vienotā stratēģijas dokumentā, 
kurš būtu Parlamentam jāpieņem plenārsēdē;

* * *
81. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās 
asamblejas 69. sesijas priekšsēdētājam, ANO Cilvēktiesību padomes priekšsēdētājam, 
ANO Augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos un ES delegāciju vadītājiem.


