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ZiĦojums A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums 
2014/2231(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0177/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — 
darbību, ko Eiropas Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 6., 8. un 21. pantu, 

– Ħemot vērā 2012. gada 29. marta ieteikumu Padomei par Eiropas Demokrātijas fonda 
(turpmāk — EDF) iespējamo izveides kārtību1, 

– Ħemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas 
atbalstam2, 

– Ħemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartu, jo īpaši tās 2. panta 4. punktu, 

A. tā kā tautu tiesības lemt par savu nākotni un politisko, ekonomisko un sociālo attīstību ir 
neatĦemamas pamattiesības; 

B. tā kā starptautisko tiesību ievērošanai, demokrātijas veicināšanai un atbalstīšanai, 
tiesiskumam un cilvēktiesību un pamatbrīvību universāluma un nedalāmības 
ievērošanai būtu jāpieder pie ES ārpolitikas pamatmērėiem; tā kā “demokratizāciju” 
nevajadzētu izmantot, lai attaisnotu iejaukšanos, režīmu maiĦu un ăeostratēăisko un 
imperiālistisku interešu veicināšanu trešās valstīs; 

C. tā kā EDF izveide un darbība, atbilstīgi ierosinātajai apšaubāmajai pieejai, tā 
nedemokrātiskā izmantošana un demokrātiskas, pārredzamas un neatkarīgas kontroles 
trūkums ir ārkārtīgi problemātisks, tāpēc tā darbība būtu jāizbeidz, 

1. uzsver, ka EDF ir starptautisko tiesību, līgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu 2. panta 4. punktā paredzētā neiejaukšanās principa pārkāpums; 

                                                 
1 OV C 257 E, 6.9.2013., 13. lpp. 
2 OV C 33 E, 5.2.2013., 165. lpp. 
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2. prasa izbeigt EDF un jebkura tāda kaimiĦattiecību politikas instrumenta darbību, kura 
nolūks ir finansēt “ES” sabiedrotos dažādās valstīs, tostarp politiskās partijas un tā 
dēvētos “jaunos līderus”, jo tā ir skaidra iejaukšanās trešo valstu iekšpolitikā un 
mēăinājums ieviest politisku, ekonomisku un antisociālu sistēmu, kas pamatota uz 
neoliberālo filosofiju; 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis tūlīt izbeigt EDF finansēšanu;  

4. uzsver to, ka EDF un kaimiĦattiecību politika nemaz nav veicinājuši demokrātijas 
attīstību, kas dotu labumu konkrētajām tautām, bet gan vispārēju sociālo un ekonomisko 
tiesību pasliktināšanos, nodarījusi zaudējumus attiecīgo valstu ekonomikai, uzspiežot 
tām brīvās tirdzniecības nolīgumus, un palīdzējuši konsolidēt un stiprināt autoritatīvu 
režīmu un oligarhiju varu; 

5. aizstāv tautu tiesības lemt par savu nākotni un politisko, ekonomisko un sociālo 
attīstību; 

6. prasa tādu ES politikas virzienu vietā, kas pamatoti uz iejaukšanos, kara propagandu un 
režīma maiĦas veicināšanu, veidot jaunu sadarbības politiku, kas būtu balstīta uz 
līdztiesību, solidaritāti un abpusēju attīstību;  

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas 
Demokrātijas fondam. 

Or. en 

 
 


