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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 
Savienības politiku šajā jomā
(2020/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un citus ANO cilvēktiesību līgumus un 
instrumentus,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 8., 21. un 23. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantu,

– ņemot vērā Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, kas 
iesniegta 2016. gada 28. jūnijā,

– ņemot vērā ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam,

– ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām un abus tās 
fakultatīvos protokolus, kas pieņemti 2000. gada 25. maijā,

– ņemot vērā 2007. gada 30. marta ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2018. gada 22. decembra rezolūciju par 
vispārēju aicinājumu veikt konkrētus pasākumus, lai pilnībā izskaustu rasismu, rasu 
diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistītu neiecietību, kā arī Durbanas deklarācijas un 
rīcības programmas visaptverošu īstenošanu un ar to saistītus turpmākos pasākumus,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2019. gada 29. aprīļa Rezolūciju Nr. 2467 par 
seksuālu vardarbību, kas saistīta ar konfliktiem,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 2019. gada 21. jūnija Konvenciju 
Nr. 190 par vardarbības un aizskaršanas izskaušanu,

– ņemot vērā SDO 2019. gada 21. jūnija Simtgades deklarāciju par nodarbinātības 
nākotni,

– ņemot vērā 2019. gada 16. augusta Saprašanās memorandu par sadarbību starp ANO 
Vides programmu un ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroju,

– ņemot vērā 2015. gada 28. aprīļa Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 
(2015.–2019. gads) “Cilvēktiesību jautājumi joprojām ES uzmanības centrā” 
(JOIN(2015)0016), ko Padome pieņēma 2015. gada 20. jūlijā, un tā 2017. gada jūnija 
vidusposma novērtējumu (SWD(2017)0254),
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– ņemot vērā Padomes 2019. gada 18. februāra secinājumus par ES prioritātēm ANO 
cilvēktiesību forumos 2019. gadā,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 17. jūnija secinājumus par ES rīcību nolūkā stiprināt 
noteikumos balstītas daudzpusējas attiecības,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 15. jūlija secinājumus par ES prioritātēm ANO un 
ANO Ģenerālās asamblejas 74. sesijā,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 14. oktobra secinājumus par demokrātiju,

– ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā darbībā, ko 
Padome pieņēma 2019. gada 18. martā,

– ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par drošu dzeramo ūdeni un sanitāriju, ko 
Padome pieņēma 2019. gada 17. jūnijā,

– ņemot vērā 2019. gadā pārskatītās ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām 
valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu, ko Padome pieņēma 2019. gada 16. septembrī,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 25. marta kopīgo paziņojumu “ES Rīcības plāns 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam” (JOIN(2020)0005),

– ņemot vērā ES 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē,

– ņemot vērā 2018. gada 3. jūlija rezolūciju par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem visā 
pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos1,

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra rezolūciju par 2018. gada ziņojumu par 
cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā2, kā arī 
iepriekšējās rezolūcijas par agrākajiem gada ziņojumiem,

– ņemot vērā visas 2019. gadā pieņemtās Parlamenta rezolūcijas par cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (pazīstamas kā steidzamās rezolūcijas), kas 
pieņemtas saskaņā ar Reglamenta 144. pantu,

– ņemot vērā Saharova balvu par domas brīvību, kas 2019. gadā tika piešķirta Ilham Tohti 
— uiguru cilvēktiesību aizstāvim, ekonomikas profesoram un Ķīnas uiguru minoritātes 
tiesību aizstāvim, kas politisku iemeslu dēļ atrodas ieslodzījumā Ķīnā,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā ES Pamattiesību hartas 10. gadadienas svinības 2019. gadā ir mudinājušas 
Savienību apņēmīgi rīkoties, lai aizsargātu, veicinātu un īstenotu cilvēktiesības gan tās 
robežās, gan ārpus tām; tā kā šajā sakarībā ES ir atkārtoti apstiprinājusi savu 
apņemšanos arī turpmāk būt ietekmīgai dalībniecei pasaules mērogā un saglabāt vadošo 

1 OV C 118, 8.4.2020., 15. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0007.
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lomu kā pasaules mēroga demokrātijas un cilvēktiesību aizstāvei;

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību laikā 
2019. gada novembrī ES uzsvēra savu apņemšanos izstrādāt visaptverošu stratēģiju par 
bērnu tiesībām un uzskatīt tās par centrālu ES politikas elementu; tā kā Parlaments 
2019. gada 20. novembrī rīkoja īpašu konferenci, kurā pievērsās virknei jautājumu, 
tostarp grūtībām aizsargāt bērnu tiesības nemitīgi mainīgajā digitālajā pasaulē, to 
šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē bērnu tiesību pilnīgu īstenošanu, un bruņotu konfliktu 
mainīgā rakstura un to ietekmes uz bērnu nākotni novēršanai;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums pirmo reizi 
tika konstatēts 2019. gada decembrī, veidi, kā valstis uz to ir reaģējušas, tās izraisītās 
grūtības un ietekme uz starptautiskajām attiecībām un konfliktiem ilgtermiņā ietekmē 
visus ar cilvēktiesību ievērošanu saistītos jautājumus;

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu pieņemt 
ārkārtas pasākumus, tādējādi ierobežojot vairāku cilvēktiesību īstenošanas brīvību, no 
kurām nozīmīgākās ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai ieviest jaunus 
uzraudzības līdzekļus, lai novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā kā rūpēs par 
pamatbrīvību aizsardzību īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās šaubas par minēto 
pasākumu nepieciešamību, likumību, proporcionalitāti, nediskriminējošo raksturu un 
ilgumu;

E. tā kā pandēmijas izraisītās globālās recesijas iespaidā valdībām rodas vēlme reaģēt, par 
prioritāti nosakot saimnieciskās darbības stimulēšanu un investīciju piesaisti, vienlaikus 
mazinot vērienu dažās citās jomās, piemēram, cilvēktiesību aizsardzības un 
klimatrīcības jomā, noteikto politisko mērķu un standartu aspektā,

Cilvēktiesības un demokrātija: vispārējās tendences un galvenās problēmas

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko uzskata 
tiesības uz dzīvību un veselību, pamatojoties uz principu, ka piesardzības pasākumiem, 
tostarp pārvietošanās ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par ekonomiskiem 
apsvērumiem;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo ietekmi 
galvenokārt rada krīzes postošās ekonomiskās un sociālās sekas un to izmantošana par 
ieganstu, lai manipulētu ar valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, apturētu cilvēktiesību 
aizstāvju, politisko oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
darbību un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos datus;

3. stingri nosoda daudzos diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar etnisko 
piederību, valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, reliģiju, ticību, valodu, vecumu, 
dzimumu, seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas joprojām ir vērojami daudzās 
valstīs un sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un darbības; uzskata par nepieņemamu rasisma un 
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ksenofobijas pastāvēšanu daudzās valstīs;

4. uzsver milzīgos un arvien pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada klimata 
pārmaiņas, vides iznīcināšana un bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot cilvēkiem 
pamattiesības uz dzīvību, jo īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens pieejamības 
ierobežojumiem un papildu nāves gadījumiem nepietiekama uztura un slimību 
pieaugošās izplatības dēļ; turklāt vērš uzmanību uz risku, ko klimata pārmaiņas rada 
mieram un drošībai, jo pārtikas trūkums un ūdens trūkums var izraisīt konkurenci par 
dabas resursiem un pēc tam novest pie satricinājumiem un konfliktiem nestabilās valstīs 
un starp tām; uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to postošo ietekmi;

5. apstiprina, ka cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji saistīta ar 
klimatrīcību un rīcību vides jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās cilvēktiesības 
nodrošina piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem līdzekļiem, lai 
kompensētu klimata pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu pasākumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām un liktu valstīm un uzņēmumiem uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un klimata 
dēļ pārvietotām personām;

6. pauž nopietnas bažas par atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 2019. gadā, ņemot 
vērā to, ka meži palīdz mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un uzglabājot oglekļa 
dioksīdu; uzsver, ka pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, kas cieš no atmežošanas, 
kura apdraud viņu tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli svarīgiem resursiem;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši gados jaunāku, aizvien pieaugošos centienus un 
iesaistīšanos tādu politisku un sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras veicina 
cilvēktiesību ievērošanu, demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un sociālo taisnīgumu, 
vērienīgāku klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; uzsver, ka 2019. gadā visos 
pasaules reģionos parādījās masveida protesta kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un ekonomisko kārtību un atbalstot taisnīgākas 
pasaules sabiedrības attīstību;

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir politiskajai reakcijai uz sabiedrības un indivīdu 
leģitīmajām prasībām, par pamatu ņemot iekļaujošu dialogu; no otras puses, nosoda 
miermīlīgu kustību apspiešanu, jo īpaši pārmērīga spēka lietošanu no drošības aģentu 
puses, ko dažas valdības ir vērsušas pret saviem iedzīvotājiem, lai apslāpētu 
aicinājumus uz demokrātiju;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, iebiedēšana un 
vārda brīvības ierobežojumi joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē sistemātiski 
izmanto pret cilvēktiesību aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un 
pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka pastāv politiskas 
tendences virzīties uz lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi izmantot reliģiju politiska 
labuma gūšanai un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību aizstāvjiem, 
sievietēm, LGBTI un migrantiem;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, kas 
iesaistītas demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
Parlamenta rīcība ar mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts un ka tiek atbrīvoti 
cilvēktiesību aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;
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11. pauž nopietnas bažas par to, ka joprojām turpinās postoši kari un militāri konflikti, kas 
dod iespēju izdarīt smagus starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību 
pārkāpumus, jo īpaši civiliedzīvotāju masveida slepkavības un piespiedu pārvietošanu; 
stingri nosoda autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos karos un uzsver, ka 
ilgtspējīga miera priekšnoteikums ir politiski risinājumi; pauž dziļas bažas par 
starptautiskās politiskās spriedzes pieaugumu un par nevalstisko bruņoto grupējumu un 
teroristu organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un vardarbības starp kopienām attīstību, 
kas vērojama dažos pasaules reģionos;

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan ANO 2020. gadā atzīmēja savu septiņdesmit piekto 
gadadienu, vairākas valdības, iedvesmojoties no idejas domāt tikai par sevi, ir veikušas 
pasākumus, lai vērstos pret starptautiskās sadarbības centieniem miera, konfliktu 
risināšanas un cilvēktiesību aizsardzības jomā, kuru pamatā ir UNDHR, starptautisko 
tiesību, ANO Statūtu un Helsinku Nobeiguma akta mērķi un principi; kritizē to, ka 
trūkst demokrātisku valstu kopīgas starptautiskas vadības, lai konsekventi reaģētu uz 
nopietniem starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem un apvienotu spēkus nolūkā 
veicināt cilvēktiesības, demokrātiju un globālas uz noteikumiem balstītas sistēmas;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, kādā visā pasaulē atrodas migranti un bēgļi, jo īpaši 
pārvietotās sievietes, bērni un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, un 
ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi liela mēroga pārvietošanās un migrācija; nosoda 
politiskos pasākumus, kas mazina migrantu un bēgļu cilvēktiesības un apdraud viņu 
drošību; šajā sakarībā norāda uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas aizstāv 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un sniedz viņiem palīdzību, un tendenci kriminalizēt šo 
personu darbu;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā pasaulē ir kļuvuši 
vēl pamanāmāki; tomēr uzsver, ka visos pasaules reģionos joprojām pastāv plaši 
izplatīta dzimumspecifiska vardarbība un diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt uzsver seksuālas 
vardarbības izmantošanu pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, filozofiskās orientācijas 
vai cilvēktiesību aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, kas pretojas 
sieviešu prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu reakciju uz tām; 
uzsver nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un sociālajās kustībās, 
un pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā pasaulē, 
proti, bērnu tirdzniecība un ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana bruņotos 
konfliktos un ģimenes dalīšana un bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu iemeslu dēļ;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un sprādzieniem, 
kas rīkoti 2019. gada pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo īpaši kulta vietās; pauž 
satraukumu par to, ka šīs šausminošās darbības sakrita ar naida kampaņām, ko bija 
izvērsuši daži politiskie līderi un teroristu grupējumi, kuru mērķis ir liegt tiesības uz 

3 World Migration Report 2020 – Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf


PE657.310v01-00 8/16 PR\1212997LV.docx

LV

domas, apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

Demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības izvirzīšana ES ārpolitikas 
centrā

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas paredz respektēt 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, kā 
noteikts LES 2. pantā; uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un Savienības stratēģiskajām 
interesēm šo vērtību stiprināšana ārēji, veicinot demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās Savienības attiecībās ar trešām valstīm;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas centieni 
pastāvīgi stiprināt ES un tās dalībvalstu amatpersonu informētību un zināšanas par 
cilvēktiesībām; aicina visas ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību kontaktpersonas 
konsekventi izpildīt pienākumu tikties ar cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos 
aktīvistus, sekot līdzi viņu tiesas procesiem un atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

ES darbs daudzpusējā līmenī

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas sekām, 
izstrādājot globālu sadarbības un dialoga sistēmu un veicinot uz noteikumiem un 
tiesībām balstītu multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka starptautiskajiem tiesību 
aktiem cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; iesaka 
ES, sadarbojoties ar valstīm un ieinteresētajām personām, kurām var būt un var nebūt 
tādas pašas vērtības kā ES, turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai attīstītu 
starptautiskos standartus cilvēktiesību jomā;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, izmantojot 
noteikumu par kvalificētu balsu vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis paust vienotu un 
spēcīgu ES nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā arēnā un izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un vides un ar klimatu saistītas problēmas;

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo īpaši 
demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus tās robežām, 
un tas būs iespējams tikai tad, ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un ārēju 
saskaņotību šajos jautājumos;

ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) cilvēktiesību 
jautājumos 2019. gada 28. februārī; mudina ESĪP turpināt diplomātiskos centienus, lai 
uzlabotu ES cilvēktiesību politikas efektivitāti, konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt politiku, kas atbilst augstiem demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un labas 
pārvaldības standartiem, kā arī starptautiskajām tiesībām un normām, jo īpaši 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām un starptautiskajām krimināltiesībām; turklāt 
iesaka ESĪP divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES iekšējo saskaņotību ES 
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cilvēktiesību ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina ES palielināt ESĪP 
atpazīstamību un padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir nodrošinātas pašiniciatīvas 
pilnvaras, pienācīgi resursi un iespējas uzrunāt sabiedrību, lai ziņotu par panākumiem, 
kas gūti, apmeklējot trešās valstis, un lai darītu zināmu ES nostāju ar cilvēktiesībām 
saistītos jautājumos;

Starptautiski nolīgumi

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos nolīgumos starp ES un trešām valstīm sistemātiski 
iekļaut cilvēktiesību klauzulas un nodrošināt to pienācīgu izpildi un uzraudzību, cita 
starpā izmantojot izmērāmus kritērijus un iesaistot Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu izpildi, 
un procedūras, kurās izklāstītas skaidras un ticamas sekas, kas izriet no nolīguma 
pārkāpumiem, tostarp nolīguma apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — ES izstāšanās 
no nolīguma; iesaka izveidot neatkarīgus cilvēktiesību uzraudzības mehānismus saistībā 
ar tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu nolīgumiem, kā arī neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, lai skartajiem iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments

24. prasa īstenot un finansēt darbības un sniegt atbalstu demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanai un aizsardzībai saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) atbilstoši Savienības saistību un mērķu 
līmenim;

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību un gada ziņojumā par NDICI mērķu sasniegšanu 
iekļaut nodaļu par cilvēktiesību ievērošanu un to, kā partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu “Instrumenta vispārējie principi”; aicina Komisiju ierosināt 
atbilstīgus pasākumus, tostarp ES finansējuma apturēšanu, ja tā saņēmēji pārkāpj 
cilvēktiesības vai NDICI principus;

ES Rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam 
pieņemšanu; pauž nožēlu par to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu uzmanību 
Parlamenta un tā Cilvēktiesību apakškomitejas piedāvājumam labas iestāžu sadarbības 
garā aktīvi piedalīties tā sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju iesaistīties strukturētā 
un regulārā dialogā ar Parlamenta kompetentajām struktūrām par jaunā rīcības plāna 
īstenošanu, lai Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna darbībās, jo īpaši izmantojot 
parlamentāro diplomātiju, un efektīvi pildīt savas pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai efektīvi uzraudzītu rīcības plāna īstenošanu; 
aicina EĀDD ziņot par progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu sasniegšanā, ņemot 
vērā šos kritērijus; prasa, lai EĀDD regulāri veiktu pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz rīcības plāna īstenošanu;

Globālo problēmjautājumu risināšana cilvēktiesību un demokrātijas jomā

Demokrātiska pārvaldība un pilsoniskajai sabiedrībai labvēlīga telpa

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē rada vairāku 
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faktoru kombinācija, tostarp tādu kā autoritārisma pieaugums, nevienlīdzības un 
nabadzības palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanās, 
publiskās varas uzticamības zudums un sabiedrības intereses aizstāvošu kolektīvo 
organizāciju vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus darot 
vēl vairāk, proti, sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, apkaro korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Klimatrīcība un cilvēktiesības

28. apstiprina, ka cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji saistīta ar 
klimatrīcību un rīcību vides jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās cilvēktiesības 
nodrošina piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem līdzekļiem, lai 
kompensētu klimata pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu pasākumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām un liktu valstīm un uzņēmumiem uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām;

29. atbalsta tiesībās balstītu pieeju klimatrīcības veicināšanai, kas nodrošina sabiedrības 
līdzdalību un tiesu iestāžu pieejamību ar klimata pārmaiņām saistītu politisku lēmumu 
pieņemšanā, īstenošanā un pārskatīšanā;

ES pieeja konfliktiem, atbildība par cilvēktiesību pārkāpumiem un cīņa pret nesodāmību

30. uzsver mūsdienu konfliktu sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz vietas valsts vai 
reģionālā līmenī, tajos ir iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu organizācijas un 
nevalstiski aģenti, un tiem ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina ES stiprināt savu 
reakciju uz konfliktiem, novēršot to pamatcēloņus, ieguldot konfliktu novēršanā un 
starpniecības centienos, meklējot un saglabājot iespējas rast politiskus risinājumus, 
veidojot partnerības un alianses ar līdzīgi domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp karojošajām pusēm un izstrādātu miera plānus, 
iesaistot vairāk sieviešu miera uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku atbalstu 
civilajām vai militārajām misijām, kuru mērķis ir uzturēt mieru;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu par eksportu 
un eksporta novērtējumu un ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, atsakoties 
nodot ieročus, ja tas radītu risku, ka importētājvalsts varētu veikt vai veicināt nopietnus 
cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus;

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT) un 
aicina Romas statūtu dalībvalstis nodrošināt SKT pienācīgus finanšu resursus, lai tā 
varētu izpildīt uzdevumus, ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu par uzbrukumiem 
SKT un, visbeidzot, nosoda individuālās sankcijas, ko ASV noteikusi pret tās 
darbiniekiem, jo īpaši pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, ka tas nav pieņemami; 
uzsver, ka SKT ir vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt pie atbildības par dažiem 
no visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka izveidot Eiropas Novērošanas centru nesodāmības 
nepieļaušanai, apkarošanai un atbildībai par to;
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33. atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 par seksuālu 
vardarbību, kas saistīta ar konfliktiem, un visas saistītās ANO DP rezolūcijas, sākot ar 
ANO DP Rezolūciju Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, kurā apstiprināta ANO 
DP apņemšanās novērst seksuālas vardarbības kā kara un terorisma taktikas 
izmantošanu, liekot lietā visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp sankcijas un citus 
mērķtiecīgus pasākumus pret pastāvīgiem pārkāpējiem; turklāt atzinīgi vērtē to, ka 
ANO 2019. gada 30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar konfliktiem saistītu seksuālu 
vardarbību pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu tām saņemt kompensāciju;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES cilvēktiesību sankciju mehānismu kā būtisku daļu 
no ES spēkā esošā cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu kopuma, tādējādi stiprinot 
ES kā globāla cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot iespēju piemērot mērķtiecīgas 
sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa padomdevēju komiteju ar Parlamenta līdzdalību;

35. atzinīgi vērtē darbu un ieguldījumu cīņā pret nesodāmību, ko sniedz ANO īpašā 
referente jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi Agnès 
Callamard, izmeklējot iespējamas ārpustiesas slepkavības 2019. gadā, kaut arī pret viņu 
tiek vērsta iebiedēšana un draudi;

Cilvēktiesību aizstāvji

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu, 
vajāšanu, aizskaršanu un attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret viņiem vērstas 
nomelnošanas kampaņas; ar lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību aizstāvju zemes un 
vides jomā lielo skaitu, kuri 2019. gadā tika nogalināti vai piedzīvoja vardarbīgus 
uzbrukumus tādēļ, ka aizstāvēja dabas resursus un personu tiesības dzīvot drošā un 
veselīgā vidē;

37. aicina ES iestādes pastiprināt atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir svarīga un 
neatņemama Savienības ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; uzsver, ka politiskais 
dialogs ar trešo valstu iestādēm, tiesas procesu novērošana, aizturēto cilvēktiesību 
aizstāvju apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un publiski paziņojumi ir būtiski šīs 
politikas īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt centienus, 
rīkojoties vienotāk un izmantojot šos instrumentus saskaņoti un vienādi pret visām 
valstīm gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību aizstāvju tiesības; uzsver Parlamenta 
un tā Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot uzmanību viņu situācijai, tostarp arī Saharova 
balvas laureātu un kandidātu situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir apdraudēti vai 
viņu tiesības tiek pārkāptas;

38. atzinīgi vērtē ES cilvēktiesību aizstāvju mehānisma ProtectDefenders.eu atjaunošanu 
vēl uz trim gadiem 2019. gada novembrī; atgādina, cik svarīgs ir šis mehānisms, ņemot 
vērā pieaugošās vajadzības un to problēmu daudzveidību, ar kurām saskaras 
cilvēktiesību aizstāvji; prasa pastiprināt šo mehānismu un to pastāvīgi atkārtoti izvērtēt, 
ņemot vērā tā vajadzības;

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības plānu par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
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nodrošināšanu sievietēm ārējās attiecībās 2021.–2025. gadam (Dzimumu līdztiesības 
rīcības plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz zinātnes atziņām balstītu 
un visaptverošu seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību 
un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Bērnu tiesības

40. atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt sadarbību un dialogu ar trešām valstīm, 
lai atbalstītu bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā sakarībā mudina ES un tās 
dalībvalstis sadarboties ar partnervalstīm un apņemties piešķirt papildu finanšu 
līdzekļus, jo īpaši oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai risinātu pasaules mēroga 
problēmas saistībā ar bērnu veselību un izglītību, bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku tirdzniecību 
un ekspluatāciju, kā arī vervēšanu un izmantošanu bruņotos konfliktos, no kā cieš 
miljoniem bērnu; atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES darbībām bērnu tiesību 
aizsardzības un veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 30. gadadienu, un atkārtoti aicina 
Komisiju noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu pievienoties UNCRC;

Personu ar invaliditāti tiesības

41. atzinīgi vērtē ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvā 
protokola ratifikāciju 2019. gadā; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā ņemt vērā personu ar 
invaliditāti specifiskās vajadzības; aicina ES iekļaut ārējās darbības un attīstības 
palīdzības politikā cīņu pret diskrimināciju invaliditātes dēļ, kā arī cīņu par vienlīdzīgu 
piekļuvi darba tirgum un piekļuvi izglītībai un apmācībai, un veicināt risinājumus, kas 
personām ar invaliditāti atvieglotu iesaistīšanos sabiedrībā; atkārtoti norāda, ka ir 
svarīgi, lai gan ES dalībvalstis, gan tās iestādes efektīvi īstenotu ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, īpaši ņemot vērā ES saistības humānās palīdzības un 
starptautiskās sadarbības jomā visās attiecīgajās ES rīcībpolitikās; uzsver 
nediskriminēšanas svarīgumu un nepieciešamību pārliecinoši integrēt vispārējās 
pieejamības principu un nodrošināt visas personu ar invaliditāti tiesības;

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu tiesības

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz lesbiešu, geju, 
biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku aizsardzību, jo īpaši 
atceļot kriminālatbildību par homoseksualitāti, un valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj 
brīvi vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; uzskata, ka prakse un vardarbības akti, 
kas vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES uzņemties vadošo lomu LGBTI cilvēktiesību 
aizsardzībā un rādīt piemēru cīņā pret vardarbību un diskrimināciju seksuālās 
orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības stratēģiju;

Pirmiedzīvotāji

43. pauž nopietnas bažas par pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un neaizsargātību, ko rada 
klimata pārmaiņu un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl vairāk saasina zemes un 
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iztikas līdzekļu zaudēšana korporatīvas darbības un ar to saistītā kaitējuma dēļ; pauž 
nožēlu par to, ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām piedzīvo plaši izplatītu un 
sistemātisku diskrimināciju un vajāšanu, tostarp piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus 
arestus un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; iesaka ES un tās dalībvalstīm 
attiecīgajās un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās iekļaut atsauces uz 
pirmiedzīvotājiem un tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām, un nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi tiek saukti pie atbildības to 
pienākumu neizpildes gadījumā;

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un to starptautiskās sabiedrības partneriem pieņemt 
visus vajadzīgos pasākumus, lai pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu pirmiedzīvotāju 
tiesības, tostarp tiesības uz savu zemi, teritorijām un resursiem; atzinīgi vērtē darbu, ko 
pilsoniskā sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka 
ir jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo referentu 
pirmiedzīvotāju jautājumos, lai uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju cilvēktiesību jomā; 
aicina dalībvalstis ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija Konvencijas Nr. 169 par 
pirmiedzīvotāju un cilšu tautām noteikumus;

Rasisms, diskriminācija, ksenofobija un ar to saistīta neiecietība

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību pamatnostādnes par 
nediskriminēšanu ārējā darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis izmantot visus to rīcībā 
esošos instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, kas atbildīgas par tiesību 
pārkāpumiem rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

Domas, apziņas un reliģijas vai ticības brīvība

46. pauž sašutumu par daudzajiem nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, diskriminācijas, 
aizskaršanas un naida kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem tiesību 
ierobežojumiem, kas 2019. gadā skāra personas un grupas to reliģijas vai ticības dēļ; 
atkārtoti pauž atbalstu personām, kas cietušas no vardarbības reliģijas vai ticības dēļ, un 
apņemšanos izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu vietēja 
līmeņa intrareliģiskajam dialogam, lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; turklāt 
prasa, lai domas, apziņas, reliģijas vai ticības brīvības veicināšanas un aizsardzības 
mērķi tiktu integrēti plašākā ar cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība un tiesības uz informāciju

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības uz vārda 
brīvību vai plašsaziņas līdzekļu brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem apsvērumiem 
kā drošība vai sabiedrības veselības stiprināšana, vai cīņa pret terorismu, neslavas 
celšanu, apvainošanu vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem vārda brīvības vai 
plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumiem ir jākalpo leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;
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48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti sociālie tīkli; 
uzsver problēmas un riskus, ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar vārda brīvības 
bezsaistē un tiešsaistē pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, naida runu un žurnālistu 
drošību; aicina Komisiju pārskatīt sociālo mediju uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši 
to pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, un 
vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumus par izmaiņām politikā vai tiesību aktos;

Nāvessods, spīdzināšana un citi nežēlīgas izturēšanās veidi

49. atzinīgi vērtē 2019. gadā vērojamo pozitīvo tendenci, proti, politiskā atbalsta 
vājināšanos nāvessoda saglabāšanai dažās valstīs, kuras to nav atcēlušas; tomēr pauž 
nožēlu par dažu valstu tiesu iestāžu lēmumiem, kuru dēļ salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
gadiem ir palielinājies izpildīto nāvessodu skaits; aicina ES arī turpmāk sistemātiski 
nosodīt nāvessoda izmantošanu un īstenot pret nāvessodu vērstas komunikācijas 
kampaņas visā pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis aizstāvēt nāvessoda atcelšanu 
visos starptautiskajos forumos un censties panākt pēc iespējas plašāku atbalstu šai 
nostājai;

50. atkārtoti apstiprina apņemšanos aizliegt spīdzināšanu visā pasaulē, aizstāvēt cietušos un 
saukt pie atbildības spīdzinātājus; atzinīgi vērtē ES politikas pamatnostādnes attiecībā 
uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību 
vai sodīšanu; mudina visas dalībvalstis un citas valstis, kas nav ratificējušas ANO 
Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu, kuras 35. gadadiena tika atzīmēta 2019. gadā, veikt šo ratifikāciju; atzīst 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un cilvēktiesību aizstāvju nozīmi cīņā pret 
spīdzināšanu un citiem nežēlīgas izturēšanās veidiem;

Cīņa pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus uzņēmumiem veikt preventīvus pasākumus un 
sadarboties ar iestādēm, kā arī uzlabojot krimināltiesību politiku pret cilvēku tirgotājiem 
un tiem, kas izmanto mūsdienu verdzību vai gūst labumu no tās; aicina valstis, kas nav 
ratificējušas SDO konvencijas, kuras attiecas uz šīm postošajām parādībām un bērnu 
darba apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības

52. prasa ES pastiprināt centienus veicināt un aizsargāt ekonomiskās, sociālās un kultūras 
tiesības, izmantojot ES ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši efektīvi izmantojot 
starptautisko nolīgumu cilvēktiesību klauzulas, tostarp nodarbinātību reglamentējošus 
noteikumus; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta SDO Konvencija par vardarbības un 
aizskaršanas izskaušanu, kas ietver jaunus un saistošus starptautiskus darba standartus, 
kuri ir būtiski, lai aizliegtu šīs postošās parādības darba pasaulē un aizsargātu cietušos;

Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības

53. prasa izveidot obligātu ES pienācīgas rūpības instrumentu cilvēktiesību jomā, kas 
paredzētu, ka uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, mazināšanā, 
novēršanā un paziņošanā, nosakot civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību 
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uzņēmumu struktūrām, uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām pārkāpuma gadījumā 
un nodrošinot cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; 
iesaka šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut juridisku pienākumu rūpēties, lai 
novērstu to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un 
bērnu darbu;

Jaunās tehnoloģijas un cilvēktiesības

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un jaunām tehnoloģijām balstītu rīku izmantošanu 
reakcijā uz Covid-19 pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos aspektos kā 
pamatbrīvību izmantošana, varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka neaizsargātība pret 
kiberuzbrukumiem, ja nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie aizsardzības 
pasākumi; prasa ES kā pasaules mēroga standartu noteicējai privātuma un datu 
aizsardzības jomā noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan lietošanai ES iekšienē, 
gan kā risinājumus, ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu uz datiem balstītu rīku 
iespējamu kaitīgu ietekmi;

Migranti un bēgļi

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi uz migrantiem 
un bēgļiem; mudina valdības iesaistīties atbildes pasākumos, kuru pamatā ir 
cilvēktiesību ievērošana un cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot solidaritātes un partnerības 
principus un nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, 
ka ir svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un rūpību 
pret personām ar bēgļa statusu un šaubu gadījumā tomēr uzticēties tām, un iesniegt 
ģimenes atkalapvienošanās pieprasījumus, lai izbeigtu bēgļu nošķiršanu no tuviem 
radiniekiem, jo īpaši bērniem;

57. prasa stiprināt un padarīt elastīgāku ES atbalstu un humāno palīdzību, lai nodrošinātu 
pienācīgu aizsardzību bēgļiem, kas konfliktu, humanitāro krīžu un cilvēktiesību 
pārkāpumu dēļ bēg uz kaimiņvalstīm;

Atbalsts demokrātijai

58. aicina ES palielināt atbalstu demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, kas kopš 
2019. gada ir pieaudzis saistībā ar populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta pasākumus, 
tostarp vēlēšanu novērošanu, starpniecību, apmācības un mentoringa programmas, kas ir 
jāpielāgo situācijas izmaiņām partnervalstīs;

°

° °

59. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO 
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Ģenerālās asamblejas 74. sesijas priekšsēdētājam, ANO Cilvēktiesību padomes 
priekšsēdētājam, ANO augstajai cilvēktiesību komisārei un ES delegāciju vadītājiem.


