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Temats: Lūgumraksts Nr. 0738/2019, ko „Mesa de Unidad Cubana” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais José Alberto Pimentel Capote, par 2017. gada 
Politiskā dialoga un sadarbības nolīguma starp ES un tās dalībvalstīm un 
Kubas Republiku apturēšanu

Lūgumraksts Nr. 1074/2019, ko asociācijas "Mesa de Unidad Cubana" vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Alberto Pimentel Capote, par 
2017. gadā iesāktā politiskā dialoga un sadarbības nolīguma starp ES un tās 
dalībvalstīm un Kubas Republiku apturēšanu

Lūgumraksts Nr. 1095/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
C. M. R. C., par cilvēktiesību pārkāpumiem pret miermīlīgiem aktīvistiem 
Kubā

1. Lūgumraksta Nr. 0738/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina apturēt ES un Kubas nolīgumu, pamatojoties uz to, ka Kubas 
valdība nav ievērojusi ES un Kubas nolīgumu, par ko liecināja sistemātiski cilvēktiesību un 
darba tiesību pārkāpumi pirms šā 2017. gada nolīguma. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Likums Nr. 118–2014, kas tika pieņemts pirms šā nolīguma, nodrošina pamatu pamattiesību 
pārkāpumiem un ietekmē labu pārvaldību, kā arī Kubas darba ņēmēju tiesības uz cienīgu 
atalgojumu Eiropas uzņēmumos.

Lūgumraksta Nr. 1074/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina apturēt ES un Kubas nolīgumu, pamatojoties uz to, ka 
nolīgums jau no paša sākuma ir uzskatāms par kļūdu, jo, kā liecina sistemātiskie cilvēktiesību 
un darba tiesību pārkāpumi līdz šā nolīguma noslēgšanai 2017. gadā, kuri pieļauti saskaņā ar 
Likumu Nr. 118–2014, kas pieņemts pirms minētā nolīguma noslēgšanas, Kubas valdība nav 
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pildījusi tā nosacījumus. Likums Nr. 118-2014 rada pamatu pamattiesību pārkāpumiem un 
ietekmē labu pārvaldību un pienācīgu atalgojumu Kubas darba ņēmējiem Eiropas 
uzņēmumos.

Lūgumraksta Nr. 1095/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kubā atkārtoti tiek pārkāptas miermīlīgu cilvēktiesību 
aktīvistu tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka 2019. gada 1. oktobrī opozīcijas loceklis 
José Daniel Ferrer García (Kubas Patriotiskās savienības ģenerālkoordinators, UNPACU) 
tika piespiedu kārtā izvests no savām mājām. Viņš arī norāda, ka saskaņā ar Kubas 
Cilvēktiesību novērošanas centra ziņojumu pašlaik šajā valstī ir 119 politieslodzīto un ka 
2019. gada septembrī tika patvaļīgi arestēts aptuveni 481 valdības oponents, kurš miermīlīgi 
protestēja. Lūgumraksta iesniedzējs aicina piemērot „ES un Kubas dialoga nolīguma” 
85. panta 2. punktu un veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu apdraudēto personu 
integritāti un cieņu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0738/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 21. janvārī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 1074/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. februārī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 1095/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums (PDCA) nodrošina iespēju konstruktīvai un kritiskai 
sadarbībai ar Kubu. PDCA īstenošana ir būtiska ES, jo tā dod iespēju stiprināt sadarbību ar 
Kubu, kā arī atklāti paust bažas, piemēram, tās, kas saistītas ar cilvēktiesībām. Tas ļauj ES 
īstenot savus mērķus, kurus PDCA noslēgšana nav mainījusi, proti:

– atbalstīt Kubu tās politiskā un ekonomiskā modeļa reformēšanā;
– veicināt demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu;
– uzlabot Kubas iedzīvotāju dzīvi.

Cilvēktiesības ir būtiska PDCA daļa. 2019. gada oktobrī ES Briselē rīkoja piekto cilvēktiesību 
dialogu ar Kubu. Dialogā tika sasniegti izvirzītie mērķi — panākt konstruktīvu un kritisku 
iesaisti un godīgas diskusijas, tostarp jomās, par kurām viedokļi atšķiras. Kubas atvērtība 
konkrētai sadarbībai ir vēl viens pozitīvs solis. 

Cilvēktiesību stāvoklis Kubā joprojām raisa bažas, un tam ir jāvelta pastāvīga uzmanība no ES 
puses. Kā ES ir vairākkārt paziņojusi, tā sagaida, ka Kuba ievēros ikviena pilsoņa pamatbrīvības 
un cilvēka cieņas neaizskaramību. ES kopā ar dalībvalstīm saskaņotā un proaktīvā veidā 
turpinās paust savas bažas un atsevišķos gadījumos kā, piemēram, José Daniel Ferrer lietā 
(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75269/node/75269_en). 

ES ir izvēlējusies sadarboties ar Kubu tādēļ, ka konstruktīva un kritiska iesaistīšanās tai dod 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75269/node/75269_en
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iespēju stiprināt uz rezultātiem vērstu sadarbību ar Kubu, tās valdību un iedzīvotājiem, tostarp 
cilvēktiesību un darba tiesību jomā, lai atklāti risinātu domstarpības un censtos rast risinājumus.

Jo īpaši attiecībā uz darba tiesībām ES ir informēta par to, ka Starptautiskā Darba organizācija 
(SDO) ir secinājusi, ka Kubas darba tiesību normas un prakse vairākos aspektos neatbilst SDO 
darba pamatstandartiem, un ES to ir apspriedusi ar Kubas iestādēm, piemēram, cilvēktiesību 
dialogā ar Kubu par ierobežojumiem attiecībā uz neatkarīgām arodbiedrībām. 

Secinājums

Iesaistoties konstruktīvā dialogā un izmantojot visus diplomātiskos un nediplomātiskos 
instrumentus, ES turpinās veicināt cilvēktiesību ievērošanu visos apstākļos visā valstī.


