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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 
Savienības politika šajā jomā
(2015/2229(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 21. un 23. pantu,

– ņemot vērā ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā1, 
ko 2012. gada 25. jūnijā pieņēma Ārlietu padome,

– ņemot vērā Eiropas Savienības vadlīnijas cilvēktiesību jautājumos,

– ņemot vērā Rīcības plānu 2015.-2019. gadam attiecībā uz cilvēktiesībām un 
demokrātiju, ko 2015. gada 20. jūlijā pieņēma Padome,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 14. maija secinājumus par ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšanu: pārmaiņu programmu2,

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra Lēmumu (KĀDP) 2015/260, ar ko 
pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību 
jautājumos3,

– ņemot vērā Parlamenta steidzamās rezolūcijas par cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma pārkāpumiem,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības politiku 
cilvēktiesību aizstāvju atbalstam4,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku 
demokratizācijas atbalstam5,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par preses un plašsaziņas 
līdzekļu brīvību pasaulē6,

– ņemot vērā 2013. gada 8. oktobra rezolūciju par korupciju publiskajā un privātajā 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/lv/pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015D0260.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0226.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0334.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0274.
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sektorā — ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs1,

– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 13. marta rezolūciju par ES prioritātēm saistībā ar 
ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 25. sesiju2,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūciju par ES prioritātēm 2015. gadā 
saistībā ar UNHRC3,

– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesiju4,

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

– ņemot vērā 2015. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām 
un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā6,

– ņemot vērā 2015. gada 18. jūnija rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pārskatīšanu7,

– ņemot vērā 2015. gada 10. septembra rezolūciju par migrāciju un bēgļiem Eiropā8,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 8. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenās problēmas (2014.–2015. gads)”9,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 30. aprīļa darba dokumentu, instrumentu 
komplektu „Tiesībās balstīta pieeja, aptverot visas cilvēktiesības ES attīstības 
sadarbībā”10,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā LES 21. pantā noteikts, ka Savienības starptautiskās darbības virzītājspēks ir 
demokrātija, tiesiskums, universālu un nedalāmu cilvēktiesību un pamatbrīvību 
princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes princips, kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību ievērošana;

B. tā kā cilvēktiesību ievērošana tiek apstrīdēta un ir apdraudēta visā pasaulē;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0394.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0252.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0079.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0259.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0206.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0076.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0272.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_lv.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf.
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C. tā kā vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju joprojām dzīvo nedemokrātisku režīmu 
apstākļos un vispārējā brīvība pēdējo gadu laikā ir pastāvīgi mazinājusies;

D. 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;

E. tā kā labāka saskaņotība starp ES iekšējās un ārējās politikas virzieniem ir sekmīgas ES 
cilvēktiesību politikas obligāts priekšnoteikums;

F. tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) paziņojusi, kad tika ierosināts jaunais kopīgas 
rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā, ka cilvēktiesības būs viena no viņas 
mandāta vispārējām prioritātēm, kompass visās attiecībās ar ES iestādēm, kā arī trešām 
valstīm, starptautiskajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību;

G. tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), Komisija, Padome un dalībvalstis atbild 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu;

H. tā kā ir jānodrošina atbilstoši resursi, lai uzlabotu cilvēktiesību un demokrātijas 
veicināšanu trešās valstīs;

I. tā kā, sadarbība ar trešām valstīm visos divpusējos un daudzpusējos forumos ir viens no 
efektīvākajiem instrumentiem cilvēktiesību jautājumu risināšanai trešās valstīs;

J. tā kā cilvēktiesību un demokrātijas atbalsta politika tiek paplašināta ar citiem ES 
politikas virzieniem ar ārējās darbības dimensiju, piemēram, tirdzniecības un attīstības 
jomā;

K. tā kā migrācija ir svarīgs ES ārējās politikas uzdevums, kas prasa tūlītējus un efektīvus 
risinājumus;

L. tā kā nāvessods joprojām ir viena no lielākajām ES raizēm attiecībā uz trešām valstīm;

M. tā kā bērni un sievietes saskaras ar aizvien pieaugošiem draudiem, jo īpaši karadarbības 
zonās;

N. tā kā domas, apziņas, reliģijas un ticības brīvības bez jebkādiem nosacījumiem ir 
jāpaplašina, izmantojot starpreliģiju un starpkultūru dialogu;

O. tā kā ES uzskata, ka ciešai sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību trešās valstīs ir jākļūst par 
vienu no tās galvenajām prioritātēm cīņā ar cilvēktiesību pārkāpumiem,

Vispārīgi apsvērumi

1. pauž dziļas bažas par to, ka visā pasaulē cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības tiek 
arvien vairāk apdraudētas;

2. aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt centienus efektīvi izvirzīt cilvēktiesības un 
demokrātiskās vērtības attiecību centrā ar pārējo pasauli, jo LES tās apņēmušās to darīt;
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3. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt labāku saskaņotību starp ES iekšējo un ārējo 
politiku attiecībā uz cilvēktiesību un demokrātijas vērtību ievērošanu; šajā sakarībā 
uzsver, ka, lai gan šis ziņojums attiecas uz ES ārējo politiku, lai veicinātu cilvēktiesības, 
Parlaments arī pieņem ikgadējo ziņojumu par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā, 
ko sagatavo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja;

4. uzskata, ka lai attaisnotu savu apņemšanos veicināt cilvēktiesības un demokrātiju 
pasaulē, ES un tās dalībvalstīm jāpauž saskaņota un vienota nostāja un jānodrošina, ka 
šo vēstījumu sadzirdēs;

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir nostiprināt sadarbību starp Komisiju, Padomi, EĀDD, 
Eiropas Parlamentu un ES delegācijām, lai uzlabotu vispārējo saskaņotību ar ES 
politiku attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju un tās centrālo lomu visos tajos ES 
politikas virzienos, kuriem ir ārējā dimensija;

6. vērš uzmanību uz Parlamenta ilgtermiņa apņemšanos veicināt cilvēktiesības un 
demokrātiskās vērtības, par ko liecina, inter alia, ikgadējā Saharova balva par domas 
brīvību, cilvēktiesību apakškomitejas darbība un ikmēneša plenārsēžu debates un 
rezolūcijas par pārkāpumiem cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā;

ES politikas instrumenti cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē

ES ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē

7. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ES gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju 
pasaulē 2014. gadā; uzskata, ka gada ziņojums ir neaizstājams līdzeklis, lai novērtētu, 
komunicētu un apspriestu ES politiku cilvēktiesību un demokrātijas jomā pasaulē;

8. atkārtoti aicina PV/AP iesaistīties debatēs ar Eiropas Parlamenta deputātiem divās 
plenārsēdēs gadā, vienu reizi laikā, kad tiek iesniegts ES gada ziņojums, un otru reizi, 
atbildot uz Parlamenta ziņojumu;  pauž nožēlu, ka Komisija un Eiropas Ārējās darbības
dienests (EĀDD) nav rakstiski atbildējis uz Parlamenta rezolūciju par ikgadējo 
ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2013. gadā; atgādina, ka šādām 
rakstiskām atbildēm ir liela nozīme iestāžu savstarpējās attiecībās, jo tās ļauj veikt 
sistemātiskus un padziļinātus pēcpasākumus attiecībā uz visiem Parlamenta uzdotajiem 
jautājumiem;

9. atzinīgi vērtē EĀDD un Komisiju par izsmeļošu ziņojumu par darbībām, ko ES veikusi 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2014. gadā; tomēr uzskata, ka gada ziņojuma par 
cilvēktiesībām un demokrātiju patlaban esošo formātu varētu uzlabot, nodrošinot labāku 
pārskatu par ES pasākumu konkrēto ietekmi uz cilvēktiesību un demokrātijas stāvokli 
trešās valstīs;

10. šajā ziņā iesaka EĀDD pieņemt vairāk analītisku pieeju, izstrādājot gada ziņojumu, 
vienlaicīgi turpinot sniegt ziņojumu par to, kā tiek īstenots ES Stratēģiskais satvars un 
rīcības plāns; uzskata, ka gada ziņojumā būtu ne tikai jāuzsver ES sasniegumi un labākā 
prakse šajā jomā, bet arī jānorāda problēmas un ierobežojumi, ar kuriem saskaras ES, 
cenšoties veicināt cilvēktiesības un demokrātiju trešās valstīs, kā arī pieredzē  gūtās 
mācības konkrētai rīcībai turpmākajos gados;
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11. aizstāv savu viedokli, ka valstu ziņojumiem, ko sniedz gada pārskatā, vajadzētu būt 
mazāk aprakstošiem, un tiem vajadzētu labāk atspoguļot katrai valstij paredzēto 
cilvēktiesību stratēģiju īstenošanu un sniegt pārskatu par ES rīcības ietekmi uz vietas;

ES Stratēģiskais satvars un (jaunais) rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā

12. atkārtoti pauž viedokli, ka ES Stratēģiskā satvara un pirmā rīcības plāna cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā pieņemšana 2012. gadā bija ievērojams ES sasniegums, attiecību 
centrā ar pārējo pasauli liekot cilvēktiesības un demokrātiju;

13. atzinīgi vērtē to, ka Padome 2015. gada jūlijā pieņēma jaunu rīcības plānu cilvēktiesību 
un demokrātijas jomā 2015.-2019. gadam;  atzinīgi vērtē to, ka EĀDD apspriedās ar 
Komisiju, Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības un reģionālām un 
starptautiskām organizācijām laikā, kad tika novērtēts pirmais rīcības plāns un izstrādāts 
jauns plāns;

14. atzinīgi vērtē to, ka ES ir no jauna apņēmusies veicināt un aizsargāt cilvēktiesības un 
demokrātiju visā pasaulē; norāda, ka rīcības plāns ir vērsts uz to, lai nodrošinātu ES 
koncentrētāku, sistemātiskāku un saskaņotāku pieeju cilvēktiesību un demokrātijas 
jomā, kā arī stiprinātu savu politiku un instrumentu ietekmi uz vietas; šajā sakarībā 
atbalsta prioritātes noteikšanu piecām stratēģiskajām jomām;

15. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi, EĀDD, Komisiju, 
Padomi un dalībvalstis nodrošināt jaunā rīcības plāna efektīvu un saskaņotu īstenošanu; 
vērš īpašu uzmanību uz to, cik svarīgi ir palielināt ES lietoto instrumentu efektivitāti un 
to ietekmi uz vietas, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju pasaulē;  
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt centienus iekļaut cilvēktiesības un demokrātiju 
visās ES ārējās darbībās, tostarp augstākajā politiskajā līmenī;

16. uzsver, ka vērienīgo mērķu sasniegšanai, kas noteikti jaunajā rīcības plānā, ES ir 
pietiekami daudz resursu un pieredzes, gan attiecībā uz tam īpaši atvēlētiem 
cilvēkresursiem delegācijās un galvenajā mītnē, gan arī attiecībā uz projektu vajadzībām 
pieejamajiem līdzekļiem;

17. atkārtoti pauž viedokli, ka ir nepieciešama stabila vienprātība un labāka koordinācija 
starp dalībvalstīm un ES iestādēm, lai saskaņoti un konsekventi īstenotu cilvēktiesību 
un demokrātijas darba kārtību; stingri uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu uzņemties 
lielāku atbildību par rīcības plāna īstenošanu un ES stratēģisko satvaru un tos izmantot 
kā savu projektu, veicinot cilvēktiesības un demokrātiju divpusējās un daudzpusējās 
attiecībās;

18. šajā sakarībā mudina Ārlietu padomi regulāri apspriest demokrātijas un cilvēktiesību 
jautājumus; atkārtoti aicina Ārlietu padomi reizi gadā rīkot publiskas debates par ES 
rīcību cilvēktiesību un demokrātijas jomā;

19. atzinīgi vērtē EĀDD un Komisiju par pirmā rīcības plāna īstenošanas ziņojumu un 
sagaida, ka šāda ziņošana tiks turpināta arī par jauno rīcības plānu; turklāt atgādina par 
savu apņemšanos cieši iesaistīties un tikt uzklausītiem, īstenojot jaunu rīcības plānu;

Pārskats par citiem ES politikas instrumentiem
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20. pauž bažas par EĀDD un Cilvēktiesību direktorāta neseno restrukturizāciju un par šādas 
reorganizācijas iespējamo ietekmi uz ES spēju integrēt cilvēktiesības visos ārpolitikas 
aspektos; aicina EĀDD veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jaunajam 
rīkotājdirektoram cilvēktiesību, globālajos un daudzpusējos jautājumos ir dots mandāts 
un atbilstoši resursi, lai cilvēktiesības integrētu EĀDD darbā;

21. atgādina, cik svarīgs ir ES Īpašā pārstāvja (ESĪP) cilvēktiesību jautājumos mandāts, lai 
uzlabotu ES redzamību un efektivitāti, aizsargātu un sekmētu cilvēktiesības un 
demokrātijas principus visā pasaulē; atzinīgi vērtē pašreizējo mandāta turētāju par viņa 
ievērojamajiem sasniegumiem un par iesaistīšanos regulārā viedokļu apmaiņā ar 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību;

22. Atzinīgi vērtē to, ka līdz 2017. gada februārim pagarināts ESĪP mandāts, un atkārto 
prasību šo mandātu pārveidot par pastāvīgu mandātu; šajā sakarā iesaka, ka ESĪP būtu 
vajadzīgs mandāts pašiniciatīvai, lielāka pamanāmība un pienācīgi personāla un finanšu 
resursi, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu;

23. atkārtoti aicina Padomi mandātā ES īpašajiem pārstāvjiem ģeogrāfiskajos reģionos 
noteikt prasību cieši sadarboties ar ESĪP cilvēktiesību jautājumos;

24. norāda, ka pēc saskaņotiem ES delegāciju, ES iestāžu un dalībvalstu centieniem 
Politikas un drošības komiteja ir apstiprinājusi stratēģijas par 132 valstīm cilvēktiesību 
jomā (HRCS); atkārtoti pauž savu atbalstu HRCS mērķim, kas ir ES rīcības pielāgošana 
katrā valstī tās konkrētajai situācijai un vajadzībām; aicina uzlabot sadarbību starp ES 
delegācijām un dalībvalstu vēstniecībām un ES iestādēm, izstrādājot un īstenojot HRCS;

25. atkārtoti aicina uz Eiropas Parlamenta deputātu piekļuvi šīm stratēģijām, lai tas varētu 
veikt pienācīga līmeņa pārbaudi;  uzstāj, lai EĀDD iekļautu skaidrus un izmērāmus 
sasniegtā rādītājus attiecībā uz katru stratēģiju;

26. īpaši uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā HRCS visu līmeņu politikas veidošanā attiecībā uz 
atsevišķām trešām valstīm, tostarp, sagatavojot augsta līmeņa politiskos dialogus, valsts 
stratēģijas dokumentus un gada rīcības programmas;

27. atzinīgi vērtē to, ka cilvēktiesību un/vai dzimumu jautājumu koordinācijas centri ir 
izveidoti visās delegācijās un kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
misijās; tomēr norāda, ka tiešsaistē publiski pieejamā informācija daudzos gadījumos ir 
novecojusi, un tāpēc aicina to ātri pārskatīt;

28. atgādina par savu ieteikumu PV/AP un EĀDD izstrādāt skaidras darbības 
pamatnostādnes par kontaktpunktu uzdevumiem delegācijās, lai tās spētu rīkoties kā 
cilvēktiesību konsultanti un varētu efektīvi veikt savu darbu; uzskata, ka cilvēktiesību 
kontaktpunktiem vajadzētu saņemt atbalstu arī no dalībvalstu diplomātiskā personāla;

29. atzīst, ka cilvēktiesību dialogi ar trešām valstīm var būt efektīvs divpusējās iesaistes un 
sadarbības līdzeklis cilvēktiesību veicināšanai un aizstāvībai; tāpēc atzinīgi vērtē 
cilvēktiesību dialogu izveidošanu ar valstīm, kuru skaits arvien pieaug; atzinīgi vērtē to, 
ka ar Mjanmu/Birmu ir sarīkots pirmais dialogs par cilvēktiesībām;

30. mudina PV/AP un EĀDD sarīkot cilvēktiesību dialogus un attiecīgus pilsoniskās 
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sabiedrības seminārus ar skaidru, uz rezultātu vērstu mērķi, atspoguļojot HRCS; aicina 
EĀDD konsekventi iekļaut sagatavošanas dialogu ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras būtu automātiski jāņem vērā dialogā; mudina PV/AP un EĀDD 
cilvēktiesību dialogos atbildīgā un pārredzamā veidā izvirzīt jautājumus par konkrētām 
cilvēktiesību aizstāvju lietām; uzskata, ka ir būtiski, lai EĀDD sistemātiski nodrošinātu, 
ka tiek ievērotas visas katrā no cilvēktiesību dialogiem uzņemtās saistības;

31. atkārto savu aicinājumu EĀDD izstrādāt visaptverošu mehānismu, lai uzraudzītu un 
pārskatītu cilvēktiesību dialogu darbību to ietekmes palielināšanai; uzskata, ka 
gadījumos, kad šādi dialogi pastāvīgi neizdodas, cilvēktiesību atbalstam attiecīgajā 
valstī jāizmanto citi alternatīvi instrumenti; šajā sakarībā norāda, ka cilvēktiesību 
dialogs ar Krieviju tika pārtraukts 2014. gadā; tādēļ mudina EĀDD pilnībā pārdomāt tās 
cilvēktiesību stratēģiju attiecībās ar Krieviju;

32. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada maijs Padome pieņēma ES cilvēktiesību pamatnostādnes 
par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē1; tomēr atgādina savu aicinājumu EĀDD 
precizēt atlases procedūru saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas ES 
pamatnostādnes, un apspriesties arī Parlamentu un pilsonisko sabiedrību par šo 
jautājumu pirms  šo jautājumu atlases;

33. atkārtoti aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi un EĀDD pārskatīt 
ES pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām (SHT)2 ņemot vērā 
traģiskos notikumus tādās valstīs kā Sīrija un Irāka; šajā sakarā iesaka, lai EĀDD ar 
valsts un nevalstiskiem aktoriem atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 
veicina SHT ievērošanu; turklāt mudina ES aktīvi izmantot visus tās rīcībā esošos 
instrumentus, lai veicinātu to, ka valsts un nevalstiskie aktori ievēro starptautiskās 
humanitārās tiesības;

34. īpaši uzsver, cik svarīgi ir sistemātiski novērtēt ES pamatnostādņu īstenošanu 
cilvēktiesību jomā, izmantojot skaidri noteiktus kritērijus; uzskata, ka pamatnostādņu 
pareizas īstenošanas nodrošināšanai jāveic turpmāki pasākumi, kuru mērķis ir veicināt 
EĀDD un ES delegāciju personāla izpratni par to saturu;

Cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanas nodrošināšana ar ES ārējās politikas aspektiem 
un instrumentiem

35. atgādina, ka ES ir apņēmusies attiecībās ar trešām valstīm kā centrālo jautājumu izvirzīt 
cilvēktiesības un demokrātiju; tādēļ uzsver, ka cilvēktiesību un demokrātijas 
veicināšanas princips ir jāatbalsta, izmantojot visus ES politikas virzienus, kuriem ir 
ārējā dimensija, piemēram, paplašināšanās un kaimiņattiecību politiku, kopējo drošības 
un aizsardzības politiku, kā arī attīstības, tirdzniecības, tieslietu un iekšlietu politiku;

36. atzīmē Komisijas centienus ievērot savas saistības iekļaut cilvēktiesību noteikumus 
ietekmes novērtējumos attiecībā uz leģislatīviem un neleģislatīviem priekšlikumiem, 
īstenošanas pasākumiem un tirdzniecības nolīgumiem; mudina Komisiju uzlabot 
ietekmes novērtējumu kvalitāti un vispusību un nodrošināt sistemātiska cilvēktiesību 
jautājumu iekļaušanu;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf.
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf.
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37. atgādina, ka ES paplašināšanās politika ir viens no iedarbīgākajiem instrumentiem, lai 
stiprinātu cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu; tādēļ atzinīgi vērtē jauno 
pieeju pievienošanās sarunām attiecībā uz sadaļām par tiesu iestādēm un pamattiesībām, 
kā arī tiesiskumu, brīvību un drošību, kas pienācīgi ņem vērā laiku, kas vajadzīgs, lai šīs 
reformas tiktu pienācīgi īstenotas;

38. pauž bažas par vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu stāvokļa pasliktināšanos dažās 
paplašināšanās valstīs; uzsver, ka steidzami nepieciešams pastiprināt plašsaziņas 
līdzekļu neatkarību un risināt jautājumu par politisko un ekonomisko spiedienu uz 
žurnālistiem, kas bieži vien izraisa pašcenzūru;  aicina Komisiju turpināt piešķirt 
prioritāti attiecībā uz vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļiem pievienošanās sarunu 
procesā;

39. pauž nožēlu par to, ka tiesiskā regulējuma pareiza īstenošana attiecībā uz minoritāšu 
aizsardzību joprojām ir problēma, kas norādīta Komisijas paplašināšanās stratēģijā 
2014.-2015. gadam1; aicina paplašināšanās valstis pastiprināt centienus izveidot  
minoritāšu pieņemšanas kultūru, izmantojot, piemēram, labāku minoritāšu integrāciju 
izglītības sistēmā;

40. ar bažām norāda uz demokrātiskas politiskās kultūras pasliktināšanos dažās 
kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs; atgādina, ka politiskais dialogs, 
kompromisi un visu ieinteresēto pušu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā ir 
demokrātisku režīmu būtiskas iezīmes; pauž arī bažas par vājo progresu paplašināšanās 
valstīs, uzlabojot tiesu iestāžu neatkarību un korupcijas apkarošanu; mudina līdz ar 
Komisiju paplašināšanās valstis vairot ticamus sasniegumus izmeklēšanā, 
kriminālvajāšanā un galīgajā notiesāšanā;

41. saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu atgādina, ka Līgumā par 
Eiropas Savienību ir noteikts, ka Savienība veido īpašas attiecības ar kaimiņvalstīm, 
kuru pamatā ir Savienības vērtības, kas ietver arī cilvēktiesību ievērošanu un 
demokrātiju2; uzsver, ka, ņemot vērā būtiskas problēmas, ar kurām pēdējos gados 
saskārušās kaimiņvalstis austrumos un dienvidos, ir būtiski pasliktinājusies cilvēktiesību 
un demokrātijas principu ievērošana;

42. tādēļ pauž pārliecību, ka pārskatītajā Eiropas kaimiņattiecību politikā ir jāturpina 
atbalstīt cilvēktiesību un demokrātijas principus; uzsver, ka cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšana ir vienlaikus gan partnervalstu, gan ES interesēs;

43. uzsver, ka ES jāturpina aktīvi atbalstīt demokrātiskas un efektīvas cilvēktiesību iestādes 
un pilsonisko sabiedrību kaimiņvalstīs to centienos veicināt demokratizāciju un 
cilvēktiesību ievērošanu;  šajā sakarā atzinīgi vērtē Eiropas Demokrātijas fonda 
konsekvento darbību, atbalstot demokrātijas veicināšanu un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanu;

44. atkārtoti pauž atbalstu priekšlikumam ieviest cilvēktiesību klauzulas starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm; aicina Komisiju efektīvi un sistemātiski sekot 
cilvēktiesību klauzulu īstenošanai un regulāri ziņot Parlamentam par cilvēktiesību 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_lv.pdf.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:LV:PDF.
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ievērošanu partnervalstīs;

45. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunā Vispārējā preferenču 
sistēma (VPS) (Regula (ES) Nr. 978/2012); atzinīgi vērtē to, ka līdz 2014. gada 
beigām14 valstīm ir piešķirts VPS + preferences režīms kā līdzeklis, lai veicinātu 27 
starptautisku pamatkonvenciju efektīvu īstenošanu, kas attiecas uz cilvēktiesībām un 
darba standartiem; sagaida, ka Komisija līdz 2015. gada beigām sniegs ziņojumu 
Parlamentam un Padomei par ratifikācijas statusu un attiecīgo konvenciju efektīvu 
īstenošanu, ko veic VPS + preferences režīma saņēmējas valstis;

46. atkārtoti apstiprina, ka ES uzņēmumiem, kuri darbojas trešās valstīs, pilnībā jāievēro 
starptautiskie cilvēktiesību standarti; turklāt atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir veicināt 
uzņēmumu sociālo atbildību un Eiropas uzņēmumu vadošo lomu, veicinot 
starptautiskos standartus attiecībā uz uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām;

47. tādēļ uzskata, ka EĀDD būtu jāpieprasa, lai ES delegācijas sadarbotos ar ES 
uzņēmumiem, kuri darbojas trešās valstīs, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu ar 
uzņēmējdarbību saistītajās darbībās; turklāt atgādina par savu prasību ES delegāciju 
darbībā iekļaut cilvēktiesību ievērošanu kā prioritāti vietējos uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus saskaņā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR);

48. atkārtoti prasa Komisijai līdz 2014. gada beigām ziņot par to, kā ES dalībvalstis īsteno 
ANO pamatprincipus uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā1;

49. uzskata, ka sadarbībai attīstības jomā un cilvēktiesību un demokrātijas principu 
sekmēšanai jāiet roku rokā;  šajā sakarā atgādina, ka ANO ir paziņojusi, ka nevar 
pilnībā sasniegt attīstības mērķus, ja netiek izmantota uz cilvēktiesībām balstīta pieeja; 
atgādina arī to, ka ES ir apņēmusies atbalstīt partnervalstis, ņemot vērā to attīstības 
līmeni un attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju sasniegto;

50. atzinīgi vērtē Padomes atzinīgi novērtēto 2014. gada aprīlī publicēto Komisijas dienestu 
darba dokumentu par tiesībās balstītu pieeju, saskaņā ar kuru ES attīstības sadarbībā 
būtu ietvertas visas cilvēktiesības; mudina Komisiju uzraudzīt to, kā tiek īstenota 
tiesībās balstītā pieeja, un nodrošināt, ka uz vietas cilvēktiesības un attīstības sadarbība 
savstarpēji viena otru pastiprina;

51. atzinīgi vērtē EĀDD un Komisijas sagatavoto un Padomes apstiprināto pretterorisma 
norādījumu dokumentu2, kura mērķis ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, plānojot un 
īstenojot pretterorisma palīdzības projektus ar trešām valstīm; aicina EĀDD un 
Komisiju nodrošināt šā dokumenta efektīvu īstenošanu, sākot ar tā plašu izplatīšanu; 
šajā sakarībā atbalsta starptautiskos centienus izbeigt ISIL/Da’esh pastrādātos 
cilvēktiesību pārkāpumus;

52. pauž solidaritāti ar daudzajiem bēgļiem un migrantiem, kuri cieš no smagiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem kā konfliktu, pārvaldības nepilnību un nelegālās imigrācijas 
un cilvēku tirdzniecības tīklu upuri; pauž arī dziļu nožēlu par to, ka traģiski iet bojā 
cilvēki, kas meklē patvērumu ES;

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm.
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53. uzsver steidzamo nepieciešamību novērst migrācijas plūsmu cēloņus, pievēršoties bēgļu 
krīzes ārējai dimensijai, tostarp ilgtspējīgu risinājumu atrašanai konfliktiem mūsu 
kaimiņvalstīs; uzsver visaptverošas cilvēktiesībās balstītas pieejas nepieciešamību 
migrācijai un aicina ES sadarboties ar ANO, reģionālajām organizācijām, valdībām un 
nevalstiskām organizācijām, lai pievērstos migrācijas plūsmu galvenajiem cēloņiem; 
šajā sakarībā ņem vērā Eiropas Savienības jūras spēku Vidusjūrā (EUNAVFOR Med) 
operācijas pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem Vidusjūrā; atzinīgi vērtē 
pasākumus, ko Komisijas 2015. gada 9. septembrī ierosināja attiecībā uz bēgļu krīzes 
ārējo dimensiju;

Cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana, izmantojot daudzpusējās organizācijas

54. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu ES stingrajai apņēmībai veicināt cilvēktiesību un 
demokrātijas principus, saskaņā ar  LES 21. un 220. pantu sadarbojoties ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas un tās specializēto aģentūru, Eiropas Padomes, Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
struktūrām;

55. turklāt atkārtoti pauž viedokli, ka ir svarīgi, lai ES aktīvi un saskaņoti iesaistītos visos 
ANO cilvēktiesību mehānismos, jo īpaši ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā 
un ANO Cilvēktiesību padomē; atzinīgi vērtē EĀDD, ES delegāciju Ņujorkā un Ženēvā 
un ES dalībvalstu centienus palielināt ES koherenci cilvēktiesību jautājumos ANO 
līmenī; mudina ES palielināt pūliņus, lai tiktu sadzirdēts tās viedoklis, tostarp paplašinot 
starpreģionālo iniciatīvu izmantošanu, līdzsponsorēšanu, un uzņemties vadību, atbalstot 
rezolūcijas;

56. pauž nožēlu par to, ka 2014. gadā netika ievērota patlaban institucionalizētā prakse 
nosūtīt Parlamenta delegāciju uz ANO Ģenerālās asambleju; atzinīgi vērtē šīs prakses 
atjaunošanu 2015. gadā, nosūtot delegāciju uz ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesiju;

57. uzsver, ka UNHRC uzticamības un leģitimitātes stiprināšanai visiem tās locekļiem ir 
jāievēro paši augstākie cilvēktiesību standarti un jāievēro savas saistības cilvēktiesību 
jomā;

58. atkārtoti pauž stingru atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai (ICC), lai panāktu 
taisnīgumu personām, kuras cietušas no pašiem nopietnākajiem noziegumiem, 
piemēram, genocīda, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un agresijas 
noziegumiem, kas skar starptautisko sabiedrību kopumā; pauž nožēlu par to, ka 
2014. gadā neviena valsts neratificēja Romas Statūtus; pauž nopietnas bažas par to, ka 
vairāki aresta orderi joprojām nav izpildīti;

59. aicina ES un dalībvalstis aktīvi atbalstīt Starptautisko Krimināltiesu un piemērot tās 
lēmumus visu veidu dialogos ar trešām valstīm;

Cilvēktiesību ievērošanas veicinātšana pasaulē

60. atgādina, ka domas, apziņas, reliģijas un ticības brīvības ir cilvēka pamattiesības, kas 
atzītas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā;

61. aicina ES un dalībvalstis, sadarbojoties ar trešām valstīm, pastiprināt centienus, lai 
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veicinātu tiesību ievērošanu uz domas, apziņas, reliģijas un ticības brīvību un veicinātu 
dialogu starp reliģijām; pilnībā atbalsta ES praksi uzņemties vadību par tematiskām 
rezolūcijām ANO Cilvēktiesību padomē un ANO Ģenerālajā asamblejā attiecībā uz 
reliģijas un ticības brīvību; prasa konkrēti rīkoties, lai efektīvi īstenotu ES 
pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību, tostarp 
nodrošinot sistemātisku un konsekventu ES personāla apmācību galvenajā mītnē un 
delegācijās;

62. atzinīgi vērtē PV/AP un Eiropas Padomes ģenerālsekretāra 2014. gada oktobra kopīgo 
deklarāciju1, kurā atkārtoti apstiprināti viņu stingrie un bezierunu iebildumi pret 
nāvessodu jebkādos gadījumos un jebkādos apstākļos; joprojām uzskata, ka nāvessoda 
atcelšana visā pasaulē ir viens no ES galvenajiem mērķiem cilvēktiesību jomā;

63. pauž bažas par visā pasaulē pieaugošo uz nāvi notiesājošo spriedumu skaitu; izsaka 
nožēlu par to, ka pēc divu gadu pārtraukuma ir atsākta nāvessodu izpildīšana; atkārto 
savu aicinājumu Baltkrievijai īstenot moratoriju nāvessoda piemērošanai, kā rezultātā 
nāvessods būtu jāatceļ;

64. aicina ES turpināt sadarboties ar valstīm, kas saglabājušas nāvessodu, un izmantot visus 
diplomātiskos un sadarbības līdzekļus, lai veicinātu nāvessoda atcelšanu; turklāt 
atkārtoti aicina ES turpināt uzraudzīt apstākļus, kādos soda ar nāvi valstīs, kurās 
joprojām var piespriest nāvessodu;

65. uzskata, ka, ņemot vērā 30. gadadienu kopš pieņemta ANO Konvencija pret 
spīdzināšanu, un ņemot vērā to, ka spīdzināšana un slikta izturēšanās joprojām visā 
pasaulē turpinās, ES vajadzētu pastiprināt centienus, lai šos nopietnos cilvēktiesību 
pārkāpumus izskaustu; tāpēc mudina EĀDD un PV/AP aktīvāk iesaistīties cīņā pret 
spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, palielinot 
diplomātiskos centienus un sistemātiskāk veidojot sabiedrības nostāju; iesaka EĀDD, 
ES delegācijām un dalībvalstīm pilnā apjomā izmantot visus tādus patlaban esošos 
instrumentus kā ES pamatnostādnes par spīdzināšanu2;

66. uzsver, ka ir svarīgi vērsties pret visu veidu diskrimināciju, tostarp diskrimināciju, 
pamatojoties uz rasi, ādas krāsu, dzimumu, seksuālo orientāciju, valodu, kultūru, sociālo 
izcelšanos, kastu, dzimšanu, vecumu, invaliditāti vai citu statusu; mudina ES pastiprināt 
centienus cilvēktiesību un politiskos dialogos, ES delegāciju un publiskās diplomātijas 
darbībā, lai izskaustu visu veidu diskrimināciju, rasismu un ksenofobiju; mudina ES arī 
turpmāk veicināt visu to ANO konvenciju ratificēšanu un pilnīgu īstenošanu, kas vērsta 
uz to, piemēram, Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 
un ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām;

67. uzsver, ka minoritāšu kopienām trešās valstīs ir īpašas vajadzības un ka jāveicina to 
pilnīgu vienlīdzība;

68. atgādina, ka 2014. gada Saharova balva tika piešķirta Dr. Denis Mukwege par viņa 
darbu ar seksuālās vardarbības upuriem un pastāvīgu sieviešu tiesību veicināšanu;  
stingri nosoda visu veidu ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību pret sievietēm un 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf.
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meitenēm;

69. mudina ES turpināt attīstīt KDAP atbalstu sievietēm un turpināt centienus, lai īstenotu 
ANO Drošības padomes Rezolūciju 1325(2000) par sievietēm, mieru un drošību1;

70. aicina Komisiju, EĀDD un PV/AP turpināt veicināt sieviešu līdzdalību politiskajā un 
ekonomiskajā dzīvē, iekļaujot dzimumu līdztiesības principu visās savas ārējās politikas 
jomās un programmās un publiski izvirzot ar dzimumu saistītus jautājumus;

71. atkārtoti apstiprina steidzamo nepieciešamību globāli ratificēt un efektīvi īstenot ANO 
Konvenciju par bērna tiesībām un tās fakultatīvos protokolus;

72. atzinīgi vērtē Padomes 2014. gada decembrī pieņemtos secinājumus par bērnu tiesību 
veicināšanu un aizsardzību2 un aicina ES turpināt sniegt atbalstu partnervalstīm cīņā 
pret visa veida vardarbību pret bērniem, un stiprināt to spējas aizsargāt bērnu tiesības;

73. atkārto savu pieprasījumu Komisijai ierosināt tādu visaptverošu bērna tiesību stratēģiju 
un rīcības plānu nākamajiem pieciem gadiem, kas atbalsta ES centienus veicināt bērnu 
tiesību ievērošanu, proti, centienus nodrošināt bērnu piekļuvi ūdenim, sanitārijai, 
veselības aprūpei un izglītībai, kā arī bērnu darba izskaušanu un palīdzību bērniem 
bruņotos konfliktos;

74. atzinīgi vērtē ES aktīvo sadarbību ar vairākiem ANO īpašajiem referentiem (UNSR) kas 
nodarbojas ar ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību (ESCR) jautājumiem, tostarp 
īpašo referentu par cilvēktiesībām uz nekaitīgu dzeramo ūdeni un sanitāriju, īpašo 
referentu par tiesībām uz izglītību, īpašo referentu par tiesībām uz pārtiku, īpašo 
referentu galējas nabadzības un cilvēktiesību jautājumos, un īpašo referentu par 
pienācīgiem mājokļiem; atzinīgi vērtē ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 
nostiprināšanu Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta daudzgadu 
indikatīvajā programmā 2014.-2017. gadam, kuras mērķis inter alia ir nostiprināt 
arodbiedrības, lielāka informētība par algu jautājumiem, zemes mantojuma aizsardzība, 
sociālās integrācijas veicināšana, izmantojot ekonomisko ietekmi un samazinot 
ekonomisko diskrimināciju un vardarbību darbā;

ES rīcība demokrātijas nostiprināšanai un atbalstam pasaulē

75. uzsver ES apņemšanos atbalstīt un sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un demokrātijas 
vērtības attiecībās ar citām pasaules daļām; atgādina, ka demokrātiskus režīmus 
līdztekus citiem aspektiem raksturo ne tikai brīvas un taisnīgas vēlēšanas, bet arī vārda 
un biedrošanās brīvība, tiesiskums un pārskatatbildība, tiesu varas neatkarība un 
objektīvas pārvaldības iestādes; demokrātija un cilvēktiesības ir savstarpēji cieši saistīti 
un viens otru pastiprinoši jēdzieni, kā tas atgādināts Padomes 2009. gada 18. novembra 
secinājumos par demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās3; atzinīgi vērtē to, ka jaunajā 
rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju pievērta pastiprināta uzmanība 
demokrātijas atbalsta pasākumiem;

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement.
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%2015559%202014%20INIT.
3 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%2016081%202009%20INIT.
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Vārda brīvības un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aizstāvība

76. atgādina, ka vārda brīvība ir būtisks jebkuras demokrātiskas sabiedrības elements, jo tā 
izmanto plurālisma kultūru, kas ļauj pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem prasīt 
atbildību no savas valsts valdības un lēmumu pieņēmējiem, un atbalsta tiesiskuma 
ievērošanu;  tāpēc mudina ES pastiprināt centienus, lai veicinātu vārda brīvību, 
izmantojot tās ārējo politiku un instrumentus;

77. atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis uzlabot visu veidu ierobežojumu monitoringu 
attiecībā uz vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļiem trešās valstīs un ātri un sistemātiski 
nosodīt šādus ierobežojumus;  uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt ES pamatnostādņu par 
vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē efektīvu īstenošanu un regulāri uzraudzīt to 
ietekmi;

78. pauž nopietnas bažas par to, ka pilsoniskās sabiedrība visā pasaulē arvien vairāk tiek 
apdraudēta; atgādina, ka neatkarīgai pilsoniskai sabiedrībai ir būtiska nozīme 
cilvēktiesību aizsardzībā un demokrātiskas sabiedrības darbībā;

79. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā rīcības plānā PV/AP atkārtoti apstiprināja ES apņemšanos 
nostiprināt vietējos aktorus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas un uzsver, ka, 
ņemot vērā tās ietekmes ievērojamo sarukumu, pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši 
cilvēktiesību aizstāvjiem, ir vajadzīga lielāka ES uzmanība un pūliņi; mudina ES un tās 
dalībvalstis izstrādāt saskaņotu un vispusīgu reakciju uz galvenajām problēmām, ar ko 
pilsoniskā sabiedrība, tostarp cilvēktiesību aizstāvji, saskaras ar visā pasaulē;

80. aicina ES un tās dalībvalstis pastāvīgi sekot un pievērst uzmanību pulcēšanās un 
biedrošanās brīvības pārkāpumu gadījumiem, tostarp arī dažāda veida aizliegumiem un 
ierobežojumiem attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to darbību;

81. aicina ES un tās dalībvalstis izmantot visus pieejamos līdzekļus, piemēram, 
cilvēktiesību dialogus, politiskos dialogus un publisko diplomātiju, nolūkā sistemātiski 
pievērsties konkrētiem apdraudētiem cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistiem, jo īpaši personām, kas atrodas apcietinājumā; mudina ES 
delegācijas un dalībvalstu diplomātisko personālu turpināt aktīvi atbalstīt cilvēktiesību 
aizstāvjus, sistemātiski sekojot tiesu procesiem, apmeklējot apcietinātos aktīvistus un, ja 
vajadzīgs, izplatot paziņojumus par konkrētiem gadījumiem; uzsver arī klusās 
diplomātijas noregulējuma līdzekļu svarīgo nozīmi, aizstāvot cilvēktiesību aizstāvjus;

82. atzinīgi vērtē ES atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskajai sabiedrībai visā 
pasaulē, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR) 
finansējumu; uzsver, cik svarīgi ir izmantot EIDHR, lai aizsargātu visvairāk 
apdraudētos cilvēktiesību aizstāvjus; uzsver arī, ka atbalstā cilvēktiesību aizstāvjiem,
kuri pakļauti riskam, galvenokārt būtu jāņem vērā efektivitātes kritēriji un jāizvairās no 
pārlieku preskriptīviem nosacījumiem; aicina Komisiju, EĀDD un ES delegācijas 
nodrošināt, ka cilvēktiesību aizstāvjiem pieejamais finansējums tiek izmantots pareizi;

Atbalsts brīvām un taisnīgām vēlēšanām un tiesiskuma ievērošanai, tiesu iestāžu neatkarībai 
un pārvaldes iestāžu objektivitātei

83. atzinīgi vērtē visas astoņas vēlēšanu novērošanas misijas (EOM), kā arī astoņas 
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vēlēšanu ekspertu misijas (EEM), ko ES 2014. gadā izvietojusi visā pasaulē; atkārtoti 
izsaka atzinību par ES pastāvīgu atbalstu vēlēšanu procesiem un par vēlēšanu atbalsta 
sniegšanu un vietējo novērotāju atbalstu;

84. atgādina, ka ir svarīgi veikt atbilstošus pēcpasākumus attiecībā uz vēlēšanu novērošanas 
misiju ziņojumiem un ieteikumiem, tādā veidā palielinot to ietekmi un stiprinot ES 
atbalstu demokrātijas standartiem attiecīgajās valstīs;

85. iesaka, ka ES ir jāpastiprina centieni, lai izstrādātu plašāku pieeju demokratizācijas 
procesiem, no kuriem brīvas un taisnīgas vēlēšanas ir tikai viens aspekts, kā palīdzēt 
nostiprināt demokrātiskās institūcijas un sabiedrības uzticību vēlēšanu procesiem 
pasaulē;

86. atzinīgi šajā sakarā vērtē otrās paaudzes demokrātijas atbalsta izmēģinājuma projektu 
sākšanu 2014. gadā 12 ES delegācijās pēc apņemšanās, kas izteikta Padomes 2009. gada 
novembra secinājumos un 2012. gada rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju; 
stingri uzsver šo izmēģinājuma projektu svarīgo nozīmi, lai ar ES ārējās politikas 
virzieniem un instrumentiem panāktu demokrātijas atbalsta lielāku saskaņotību;

87. atzinīgi vērtē apņemšanos, ko Komisija, EĀDD un dalībvalstis izteikušas jaunajā rīcības 
plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, respektīvi, ciešāk un konsekventāk sadarboties 
ar vēlēšanu pārvaldes struktūrām, parlamentārajām institūcijām un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām trešās valstīs, lai veicinātu to līdzdalību un tādējādi stiprinātu 
demokrātiskos procesus;

88. atgādina, ka pieredze un atziņas, kas gūtas pārejas procesā uz demokrātiju, īstenojot 
Savienības paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas pasākumus, varētu palīdzēt 
apzināt labāko praksi, ko varētu izmantot, lai atbalstītu un nostiprinātu citus 
demokratizācijas procesus visā pasaulē;

89. atgādina, ka korupcija apdraud gan iespējas baudīt cilvēktiesības, gan apdraud 
demokrātiskos procesus, piemēram, tiesiskumu un taisnīgu tiesvedību;  atgādina arī to, 
ka ES ekskluzīvā kompetencē ir pienākums parakstīt ANO Pretkorupcijas konvenciju 
(UNCAC);

90. pauž viedokli, ka ES visās dialoga platformās ar trešām valstīm būtu jāuzsver 
integritātes, pārskatatbildības un valsts lietu, valsts finanšu un valsts īpašumu pareizas 
pārvaldības svarīgā nozīme, kā noteikts ANO Pretkorupcijas konvencijā; iesaka ES 
konsekventāk un sistemātiskāk atbalstīt trešās valstis korupcijas apkarošanā, nododot 
pieredzi un sniedzot atbalstu, lai izveidotu un konsolidētu neatkarīgas un efektīvas 
korupcijas apkarošanas iestādes;

91. uzskata, ka ES jāpastiprina centieni veicināt tiesiskumu un tiesu iestāžu neatkarību 
daudzpusējā un divpusējā līmenī; mudina ES atbalstīt taisnīgas tiesas procesus visā 
pasaulē, palīdzot īstenot likumdošanas un institucionālo reformu procesus trešās valstīs;  
mudina arī ES delegācijas un dalībvalstu vēstniecības sistemātiski veikt tiesas procesu 
monitoringu, lai veicinātu tiesu iestāžu neatkarību;

* * *
92. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
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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 70. sesijas priekšsēdētājam, ANO Cilvēktiesību padomes priekšsēdētājam, 
ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un ES delegāciju vadītājiem.


