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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz 
cilvēktiesībām trešās valstīs
(2014/2232(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Starptautisko paktu par civilajām un 
politiskajām tiesībām, jo īpaši tā 19. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju, ko 
2012. gada 25. jūnijā pieņēma Padome1,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 12. maijā pieņemtās ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē2,

– ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) 2011. gada 
15. decembra ziņojumu „Vārda brīvība internetā“3 un EDSO īpašā pārstāvja plašsaziņas 
līdzekļu brīvības jautājumos 2014. gada 27. novembra ziņojumu EDSO Pastāvīgajai 
padomei4,

– ņemot vērā ziņojumu, ko 2014. gada 23. septembrī iesniedza ANO īpašais referents 
jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu un aizsardzību terorisma 
apkarošanā (A/69/397)5,

– ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja 2014. gada 30. jūnija ziņojumu 
„Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību digitālajā laikmetā“6,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Juridiskās un cilvēktiesību 
komitejas 2015. gada 26. janvāra ziņojumu par masveida novērošanu7,

– ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras 
novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES 
pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā8,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja cilvēktiesību un starptautisko un citu 
uzņēmumu jautājumos 2011. gada 21. marta ziņojumu „Uzņēmējdarbības un 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0230.
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cilvēktiesību pamatprincipi — ANO programmas „Aizsargāt, ievērot un labot” 
īstenošana”1,

– ņemot vērā ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem2 un 2014. gada 
ziņojumu par ESAO pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem3,

– ņemot vērā Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācijas 2013. gada 
ziņojumu4,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 12. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Interneta politika un pārvaldība. Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes 
veidošanā“5,

– ņemot vērā NETmundial daudzpusējās sanāksmes 2014. gada 24. aprīļa paziņojumu6,

– ņemot vērā 9. Interneta pārvaldības foruma, kas norisinājās Stambulā 2014. gada 2–
5. septembrī, priekšsēdētāja kopsavilkumu,

– ņemot vērā spēkā esošos Eiropas Savienības ierobežojošos pasākumus pret Ēģipti, 
Lībiju, Irānu, Dienvidsudānu, Sudānu un Sīriju, daži no kuriem paredz 
telekomunikācijas iekārtu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un 
uzraudzības instrumentu embargo,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) 
Nr. 599/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido 
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un 
tranzīta kontrolei7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2014. gada 16. aprīļa kopīgo 
paziņojumu par divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēmas pārskatīšanu8,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 24. aprīļa paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Eksporta kontroles politikas pārskatīšana — drošības un konkurētspējas 
nodrošināšana mainīgā pasaulē“9,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 21. novembra secinājumus par eksporta kontroles 

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM(2014)0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 OV L 173, 12.6.2014.
8 OV L 173, 12.6.2014.
9 COM(2014)0244.
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politikas pārskatīšanu,

– ņemot vērā 2012. gada 11. decembra rezolūciju par Digitālās brīvības stratēģiju ES 
ārpolitikā1,

– ņemot vērā 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību 
pasaulē2,

– ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par ārkārtas gadījumiem saistībā ar cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem, kas raisa bažas par digitālajām brīvībām,

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

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2015),

A. tā kā tehnoloģiju attīstība un piekļuve atvērtam internetam ir veicinājusi cilvēktiesības 
un pamatbrīvības, paplašinot vārda brīvības, piekļuves informācijai, tiesību uz 
privātumu un pulcēšanās brīvības darbības jomu visā pasaulē;

B. tā kā tehnoloģiskās sistēmas arī aizvien vairāk lieto cilvēktiesību pārkāpumos, 
izmantojot cenzūru, novērošanu, neatļautu piekļuvi iekārtām, bloķēšanu, pārtveršanu, 
uzraudzību un informācijas un indivīdu izsekošanu;

C. tā kā šādas darbības veic valstu valdības, kriminālās organizācijas, teroristu tīkli un 
privātpersonas, lai pārkāptu cilvēktiesības;

D. tā kā IKT izmantošanas konteksts lielā mērā nosaka šo tehnoloģiju spēju veicināt vai 
pārkāpt cilvēktiesības;

E. tā kā digitālajā jomā aizvien lielāka nozīme ir privātpersonām;

F. tā kā (kiber-) drošības un pretterorisma pasākumi, kuros izmanto IKT vai interneta 
novērošanu bieži vien nelabvēlīgi ietekmē visas pasaules iedzīvotāju cilvēktiesības, jo 
īpaši, ja šādiem pasākumiem nav juridiskā pamata, nepieciešamības, proporcionalitātes 
vai demokrātiskās un juridiskās uzraudzības;

G. tā kā ir ļoti svarīga gan digitālā drošība, gan digitālā brīvība un tās viena otru nevar 
aizstāt, tieši pretēji — tām vienai otru būtu jāstiprina;

H. tā kā Eiropas Savienība var kalpot par piemēru digitālo brīvību jomā tikai tad, ja tās tiks 
īstenotas pašā Eiropas Savienībā;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0470.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0274.
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1. atzīst, ka cilvēktiesības un pamatbrīvības ir universālas un tās būtu jāaizsargā pasaules 
mērogā;

2. aicina Komisiju nodrošināt ES ārējo darbību un ar IKT saistītās iekšējās politikas 
saskaņotību;

3. uzsver, ka IKT nozīme būtu vienoti jāiestrādā visos ES politikas virzienos un 
programmās, lai veicinātu cilvēktiesību aizsardzību;

4. prasa aktīvi izstrādāt un izplatīt tehnoloģijas, kas palīdz aizsargāt cilvēktiesības un 
veicināt iedzīvotāju digitālās brīvības un drošību;

5. aicina Komisiju un Padomi atbalstīt un apmācīt cilvēktiesību aizstāvjus, pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistus un neatkarīgos žurnālistus, kuri savā darbībā izmanto IKT, un 
sniegt viņiem vairāk iespēju aizstāvēt saistītās pamattiesības — tiesības uz vārda 
brīvību, pulcēšanās brīvību un biedrošanās brīvību tiešsaistē;

6. mudina Padomi un Komisiju jebkādā saziņā ar trešām valstīm, tostarp pievienošanās 
sarunās, tirdzniecības sarunās, cilvēktiesību dialogos un diplomātiskajos kontaktos, 
uzstāt, ka ir jāgarantē un jāievēro digitālās brīvības un neierobežota piekļuve 
internetam;

7. prasa visos nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut nosacījumu izpildes klauzulas, kurās 
skaidri būtu noteikta nepieciešamība garantēt un ievērot digitālās brīvības un 
neierobežotu piekļuvi internetam;

8. uzsver, ka efektīvā ES attīstības un cilvēktiesību politikā ir nepieciešama integrēta 
pieeja IKT un ir jānovērš digitālā plaisa, nodrošinot pamata tehnoloģisko infrastruktūru, 
atvieglojot piekļuvi zināšanām un informācijai un veicinot digitālās prasmes visā 
pasaulē;

9. uzsver, ka digitāla cilvēktiesību pārkāpumu pierādījumu vākšana un izplatīšana var 
sniegt ieguldījumu vispasaules cīņā pret nesodāmību; uzskata, ka šādiem materiāliem 
vajadzētu būt pieņemamiem kā pierādījumiem tiesvedībā saskaņā ar starptautiskajām 
(kriminālajām) tiesībām;

10. pauž nožēlu par to, ka ES izgatavotas tehnoloģijas un pakalpojumi trešās valstīs dažreiz 
tiek izmantoti, lai pārkāptu cilvēktiesības, īstenojot informācijas cenzūru, masveida 
novērošanu, bloķēšanu, pārtveršanu, uzraudzību un pilsoņu un to darbību izsekošanu 
(mobilo) tālruņu tīklos un internetā;

11. uzskata, ka masveida novērošana vienmēr ir neproporcionāls pasākums, jo tas ir 
nepieciešamības un proporcionalitātes principa un līdz ar to cilvēktiesību pārkāpums;

12. uzsver, ka ES tiesību aktos būtu jāpieņem korporatīvās sociālās atbildības principi un 
cilvēktiesību plānošanas kritēriji — tehnoloģiski risinājumi un jauninājumi, ar kuriem 
aizsargā cilvēktiesības — , lai nodrošinātu, ka interneta pakalpojumu nodrošinātāji, 
programmatūras izstrādātāji, iekārtu ražotāji, sociālie tīkli/plašsaziņas līdzekļi un citi 
ņem vērā galalietotāju cilvēktiesības pasaules mērogā;
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13. uzsver nepieciešamību ES līmenī īstenot un uzraudzīt ar IKT saistītos ES normatīvos 
aktus un sankcijas, tostarp vispārējus mehānismus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
ievēro tiesību aktus un ka tiek saglabāti vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

14. šajā sakarībā mudina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu pārdomātai un 
efektīvai politikai, kā regulēt divējāda lietojuma tehnoloģiju eksportu, paredzot 
noteikumus attiecībā uz IKT preču un pakalpojumu potenciāli kaitīgu eksportu uz 
trešām valstīm, par ko panākta vienošanās Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2014. gada aprīļa kopīgajā paziņojumā;

15. uzsver, ka Komisijai vajadzētu būt iespējai ātri palīdzēt uzņēmumiem, kas šaubās, vai 
pieteikties eksporta licencei, sniedzot reāllaika informāciju par tirdzniecības darījumu 
likumību vai potenciāli kaitīgo ietekmi;

16. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai pārskatītu, kā ES standartus IKT jomā varētu 
izmantot, lai novērstu potenciāli kaitīgu ietekmi, kas varētu būt šādu tehnoloģiju vai citu 
pakalpojumu eksportam uz trešām valstīm, kurās likumīgas datu pārtveršanas jēdzienam 
ir citāda nozīme vai kurās nepastāv tiesiskums;

17. prasa izstrādāt politikas virzienus, kas regulētu nulles dienas draudu atklājumu 
tirdzniecību, lai nepieļautu, ka tos izmanto kiberuzbrukumos vai neatļautā piekļuvē 
iekārtām, kas noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem;

18. pauž nosodījumu par dažu Eiropas uzņēmumu un ES darbojošos starptautisko 
uzņēmumu aktivitāti valstīs, kas pārkāpj cilvēktiesības;

19. mudina Komisiju publiski izslēgt šādus uzņēmumus no ES publiskā iepirkuma 
procedūrām, nepiešķirt pētniecības un izstrādes finansējumu un jebkādu citu finansiālo 
atbalstu;

20. aicina Komisiju un Padomi interneta pārvaldības forumos aktīvi atbalstīt atvērtā 
internetā īstenotas daudzpusēju ieinteresēto personu lēmumpieņemšanas procedūras un 
digitālās brīvības;

21. aicina Komisiju iesaistīt pilsonisko sabiedrību un neatkarīgos ekspertus IKT jomā, lai 
gūtu jaunākos datus, kas ļautu izstrādāt nākotnes vajadzībām piemērotu politiku;

22. uzsver, ka ir jāizvairās no neparedzētām sekām, piemēram, ierobežojumiem, kas skar 
pētniecību, informācijas apmaiņu un piekļuvi vai tādu tehnoloģiju eksportu, ar kurām 
var sekmēt cilvēktiesības;

23. uzskata, ka valsts valdību un privātpersonu pasaules mēroga sadarbībai digitālajā jomā 
ir vajadzīga skaidra kontrole un līdzsvars un tā nedrīkst mazināt demokrātisku un 
tiesisku pārraudzību;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un EĀDD.


