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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rumānijas 1989. gada decembra revolūcijas 
30. gadadienas atceri
(2019/2989(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā vispārējos cilvēktiesību principus un Eiropas Savienības kā uz kopīgām 
vērtībām balstītas kopienas pamatprincipus,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1948. gada 10. decembrī pieņemto Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā 2019. gada 19. septembra rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas 
nākotnei1,

– ņemot vērā vairāku valstu parlamentu pieņemtās rezolūcijas un deklarācijas par 
totalitāro komunistisko režīmu noziegumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2019. gadā tiek atzīmēti 30 gadi kopš Rumānijas revolūcijas, ko izraisīja 
sacelšanās Timišoarā un kas vēlāk turpinājās visā valstī un noslēgumā izvērsās par 
antitotalitāru revolūciju Bukarestē, izraisot komunistiskā režīma sabrukumu un 
demokrātijas nostiprināšanos; tā kā šī revolūcija iezīmēja Rumānijas iedzīvotāju pāreju 
uz brīvību un tiesiskumu, kā rezultātā traģiski gāja bojā 1 142 cilvēki, 3 138 cilvēki tika 
smagi ievainoti un vairāk nekā 760 personas tika nelikumīgi aizturētas un spīdzinātas;

B. tā kā Rumānijas 1989. gada decembra revolūcija bija visvardarbīgākā visu to sacelšanos 
vidū, kas noveda pie komunisma krišanas aiz dzelzs priekškara esošajās valstīs;

C. tā kā 1989. gada decembra revolūcija un to Rumānijas iedzīvotāju upuri, kuri drosmīgi 
stājās pretī lodēm, pavēra valstij ceļu uz NATO, Eiropas Savienību un demokrātisko 
pasauli, no kuras tā pret Rumānijas tautas gribu tika atrauta pēc Otrā pasaules kara 
beigām;

D. tā kā spēka pielietošana pret Rumānijas iedzīvotājiem 1989. gada decembrī sāpīgi līdz 
pamatiem satricināja visu Rumānijas sabiedrību un šo noziegumu faktisko izdarītāju 
identificēšana joprojām ir mokoša un neatrisināta problēma upuriem, viņu ģimenēm un 
visiem Rumānijas iedzīvotājiem;

E. tā kā nekāda militāra agresija pret savu tautu nedrīkst palikt nesodīta;

F. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos (Asociācija “1989. gada 21. decembris” 
un citi pret Rumāniju, Acatrinei un citi pret Rumāniju, Șandru un citi pret Rumāniju) ir 
atzīts, ka revolūcijas laikā ir notikuši plaši pamattiesību pārkāpumi, piemēram, 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0021.
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pārkāptas tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 
izturēšanās vai sodu aizliegums un tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, un ka šos pārkāpumus izdarījuši komunistiskā diktatoriskā režīma 
spēki, kas atklāja uguni pret miermīlīgajiem protestētājiem un atņēma brīvību daudziem 
cilvēkiem, kas piedalījās demonstrācijās pret apspiešanu, ko īstenoja Čaušesku; tā kā pat 
pēc tik daudziem gadiem nedz upuri, nedz viņu pēcteči nav uzzinājuši patiesību par šo 
traģēdiju konkrētajiem apstākļiem;

G. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir paredzēts, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, 
tiesiskumu un cilvēktiesības; tā kā šīs ir visām dalībvalstīm kopējas vērtības;

H. tā kā Rumānijas valsts ir nevajadzīgi aizkavējusi patiesības noskaidrošanas un tās 
publiskošanas procesu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai garantētu upuru un viņu pēcteču 
tiesības uz taisnīgu kompensāciju un atlīdzību; tā kā valsts iestādes nav rīkojušās ar 
pienācīgu rūpību, ko paredz starptautiskās cilvēktiesību normas,

1. piemin un godina 1989. gada decembra revolūcijā bojā gājušos, kuri upurēja savas 
dzīvības, lai izbeigtu totalitāro diktatūru Rumānijā, un viņu ģimenes;

2. atzīst, ka miermīlīgo protestētāju nestie upuri 1989. gada decembrī pavēra ceļu 
Rumānijas pārejai uz demokrātiju, tiesiskumu un tirgus ekonomikas izveidi, kā arī tās 
vēlākai integrācijai Ziemeļatlantijas Aliansē un Eiropas Savienībā;

3. aicina Rumānijas valsti pastiprināt centienus, lai noskaidrotu patiesību saistībā ar 
revolūcijas notikumiem, kas valstij, Rumānijas tautai, Eiropai un Eiropas Savienībai ir 
absolūti nepieciešama, ņemot vērā Rumānijas tautas tiesības uzzināt patiesību 30 gadus 
pēc 1989. gada decembra revolūcijas;

4. aicina Eiropas Savienības un tās dalībvalstu, tostarp Rumānijas, iestādes darīt visu 
iespējamo, lai nodrošinātu komunistisko režīmu noziegumu atceri un garantētu, ka šādi 
noziegumi nekad neatkārtosies;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī visu 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


