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Eiropas Parlamenta rezolūcija par politisko situāciju Kambodžā
(2015/2969(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu,

– ņemot vērā ES 2015. gada 27. oktobra vietējo paziņojumu par situāciju Kambodžā,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2015. gada 17. novembra paziņojumu 
par Kambodžu,

– ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas Ravina Shamdasani 
2015. gada 30. oktobra preses paziņojumu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) īpašās referentes par cilvēktiesību 
situāciju Kambodžā profesores Rhona Smith 2015. gada 23. novembra un 24. septembra 
paziņojumus,

– ņemot vērā īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Kambodžā 2015. gada 20. augusta 
ziņojumu,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2015. gada 2. oktobra rezolūciju par Kambodžu,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 15. jūlija 
paziņojumu par Kambodžas likumu par apvienībām un NVO,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta par tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanos 
2015. gada 22. jūnija paziņojumu,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2015. gada 27. aprīļa noslēguma apsvērumus 
par otro periodisko ziņojumu par Kambodžu,

– ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā 1966. gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām,

– ņemot vērā ES 2008. gada ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

– ņemot vērā 1997. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas 
Karalisti,

– ņemot vērā Kambodžas Konstitūcijas 35. pantu, kurā garantētas tiesības uz biedrošanās 
brīvību un brīvību aktīvi piedalīties valsts politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras 
dzīvē, 
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– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā 2015. gada 13. novembrī Kambodžas iestādes izdeva orderi Sam Rainsy arestam, 
kurš ir galvenās opozīcijas partijas, proti, Kambodžas Nacionālās glābšanas partijas 
(CNRP) vadītājs, un pašlaik atrodas ārzemēs, un tā kā 2015. gada 16. novembrī Nacionālā 
asambleja izslēdza S. Rainsy, atņemot viņam deputāta imunitāti un tādējādi dodot iespēju 
viņu arestēt, kad viņš atgriezīsies valstī, turklāt tas notiek saistībā ar pirms septiņiem 
gadiem ierosinātu lietu par neslavas celšanu;

B. tā kā 2015. gada 20. novembrī tiesa noteica S. Rainsy ierasties uz nopratināšanu 
4. decembrī saistībā ar ierakstu, ko viņa Facebook lapā veicis opozīcijas partijas senators 
Hong Sok Hour, kurš kopš augusta ir apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām par viltošanu 
un kūdīšanu, jo viņš S. Rainsy Facebook lapā ievietoja video, kurā redzami it kā viltoti 
dokumenti par 1979. gada robežlīgumu ar Vjetnamu;

C. tā kā 2015. gada 26. oktobrī grupa valdību atbalstošu protestētāju Pnompeņā brutāli 
uzbruka opozīcijas partijas (CNRP) deputātiem Nhay Chamrouen un Kong Sakphea, 
turklāt tika apdraudēta arī Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka privātās 
rezidences drošība; tā kā ziņojumi liecina, ka policija un citi valsts drošības spēki šo 
uzbrukumu laikā neiejaucās;

D. tā kā 2015. gada 30. oktobrī CNRP boikotētā sēdē valdošā Kambodžas Tautas partija 
(CPP) panāca, ka no Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata tiek 
atcelts opozīcijas partijas priekšsēdētāja vietnieks Kem Sokha; tā kā priekšsēdētāja 
vietnieka amata piešķiršana CNRP pārstāvim 2014. gada jūlijā bija valdošās partijas CPP 
svarīgākā piekāpšanās, lai CNRP pārtrauktu gadu ilgušo parlamenta darba boikotu pēc 
2013. gada vēlēšanām;

E. tā kā ministru prezidents Hun Sen ir pie varas jau vairāk nekā 30 gadu un viņa vadītie 
drošības spēki netiek sodīti par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem;

F. tā kā 11 opozīcijas aktīvisti izcieš no septiņu līdz 20 gadu ilgu cietumsodu par to, ka it kā 
aicinājuši uz "sacelšanos" vai piedalījušies tajā;

G. tā kā abas politiskās partijas CPP un CNRP 2014. gadā panāca politisku vienošanos un tas 
deva cerības, ka sākas jauns posms, kurā politiskās domstarpības tiks risinātas 
konstruktīvi; tā kā, neraugoties uz šo vienošanos, politiskā situācija Kambodžā joprojām ir 
saspringta;

H. tā kā tiesības uz vārda brīvību ir noteiktas Kambodžas konstitūcijas 41. pantā, savukārt 
35. pants garantē tiesības uz politisko līdzdalību;

I. tā kā, neraugoties uz pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās sabiedrības plašu kritiku, 
nesen izsludināts likums par apvienībām un nevalstiskajām organizācijām (LANGO), kurš 
devis iestādēm tiesības patvaļīgi aizliegt cilvēktiesības aizstāvošas organizācijas un bloķēt 
tādu izveidošanu, un tas jau sācis kavēt cilvēktiesību aizstāvju darbu Kambodžā un 
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ietekmēt pilsonisko sabiedrību;

J. tā kā ANO īpašais referents par tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanos ir 
paziņojis, ka pilsoniskajai sabiedrībai Kambodžā nebija iespēju piedalīties LANGO 
izstrādē;

K. tā kā Kambodžas valdība 2015. gada 13. novembrī apstiprināja likumprojektu par 
arodbiedrībām;

L. tā kā ES ir Kambodžas lielākais partneris attīstības palīdzības ziņā ar jaunu līdzekļu 
piešķīrumiem laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam EUR 410 milj. apmērā; tā kā ES 
atbalsta dažādas cilvēktiesību iniciatīvas, ko īsteno Kambodžas nevalstiskās organizācijas 
(NVO) un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas; tā kā Kambodža ir ļoti atkarīga no 
attīstības palīdzības,

1. pauž nopietnas bažas par to, ka Kambodžā pasliktinās opozīcijas politiķu un aktīvistu, 
cilvēktiesību un sociālo tiesību aizstāvju un vides aktīvistu stāvoklis, un nosoda visus 
vardarbības aktus un politiski motivētās apsūdzības, tiesas spriedumus un pret Kambodžas 
opozīcijas politiķiem, aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem izvirzītās apsūdzības;

2. mudina Kambodžas varasiestādes atcelt apcietināšanas orderi un atcelt visas apsūdzības 
pret opozīcijas līderi Sam Rainsy un Nacionālās Asamblejas un Senāta locekļiem no 
CNRP, tostarp pret senatoru Hong Sok Hour un CNRP aktīvistiem un organizatoriem, un 
ļaut viņiem brīvi darboties, nebaidoties no apcietināšanas vai sodiem, un izbeigt tiesu 
izmantošanu politiskiem mērķiem, lai cilvēkus sodītu par politiski motivētām un fiktīvām 
apsūdzībām;

3. aicina Nacionālo asambleju nekavējoties atjaunot Sam Rainsy amatā un atjaunot viņa 
parlamentāro imunitāti;

4. mudina Kambodžas valdību atzīt pilsoniskās sabiedrības, arodbiedrību un politiskās 
opozīcijas leģitīmo un lietderīgo lomu Kambodžas vispārējās ekonomiskās un politiskās 
attīstības veicināšanā;

5. mudina valdību nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un ievērot cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, tostarp pilnībā ievērojot konstitucionālos noteikumus attiecībā uz 
plurālismu un vārda un biedrošanās brīvību;

6. atgādina, ka droša vide demokrātiskam dialogam ir valsts politiskās stabilitātes, 
demokrātijas un sabiedrības mierīgas attīstības nepieciešams nosacījums, un mudina 
valdību veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai garantētu visu Kambodžas demokrātiski 
ievēlēto pārstāvju drošību neatkarīgi no viņu politiskās piederības;

7. norāda, ka „kultūru dialogs” starp CPP un CNRP līderiem deva cerības par Kambodžas 
demokrātijas pozitīvu virzību; aicina Kambodžas valdību un opozīciju iesaistīties nopietnā 
un konstruktīvā dialogā; aicina Kambodžas valdību un opozīciju iesaistīties nopietnā un 
konstruktīvā dialogā;
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8. aicina valdību nodrošināt pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu ar Apvienoto Nāciju 
organizācijas līdzdalību, lai sodītu visus vainīgos par militārpersonu nesen īstenoto 
vardarbīgo uzbrukumu diviem Nacionālās asamblejas deputātiem no CNRP un par 
bruņoto spēku un policijas pārmērīga spēka izmantošanu demonstrāciju, streiku un sociālo 
nemieru apspiešanai;

9. mudina valdību atcelt likumu par apvienībām un nevalstiskajām organizācijām, ar kura 
neseno izsludināšanu varas iestādēm dotas patvaļīgas tiesības slēgt cilvēktiesību 
aizstāvības organizācijas un apturēt to izveidošanu, un tas Kambodžā jau sācis kavēt 
cilvēktiesību aizstāvju darbību;

10. mudina valdību un parlamentu nodrošināt patiesas un nopietnas konsultācijas ar visiem, 
uz kuriem attiecas tādi tiesību aktu projekti kā, piemēram, likumi par arodbiedrībām, 
kibernoziedzību un telekomunikācijām, un nodrošināt, ka tie atbilst Kambodžas 
pienākumiem un saistībām cilvēktiesību jomā saskaņā ar valsts starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

11. aicina Kambodžas valdību darīt galu patvaļīgiem arestiem un cilvēku aizdomīgai 
pazušanai un atļaut brīvi darboties brīvprātīgajām un cilvēktiesību organizācijām; aicina 
Kambodžas valdību veikt Khem Sapath pazušanas nopietnu izmeklēšanu;

12. aicina attiecīgās valdības iestādes atcelt apsūdzības cilvēktiesību aizstāvjiem pēc citiem 
spēkā esošajiem likumiem, kas tiek izmantoti, lai viņus vajātu par darbību cilvēktiesību 
jomā, un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus pēc politiski motivētām un 
izdomātām apsūdzībām ieslodzītos;

13. aicina dalībvalstis, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju saskaņā ar ES stratēģisko satvaru par 
cilvēktiesībām un demokrātiju kopā ar Kambodžas iestādēm izskatīt iepriekš minētās 
bažas un ieteikumus;

14. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas sekretariātam, ANO Cilvēktiesību 
padomei un Kambodžas Karalistes valdībai un Nacionālajai asamblejai.


