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Eiropas Parlamenta rezolūcija par mediju brīvības apspiešanu Mjanmā, jo īpaši Htet 
Htet Khine, Sithu Aung Myint un Nyein Nyein Aye lietām
(2022/2857(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu/Birmu,

– ņemot vērā Padomes 2022. gada 21. februāra Lēmumu (KĀDP) 2022/243, ar ko groza 
Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju 
Mjanmā/Birmā un nosaka sankciju ceturto kārtu, ņemot vērā joprojām smago situāciju 
un cilvēktiesību pārkāpumu pastiprināšanos Mjanmā/Birmā1,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantu, 
kurā nostiprinātas tiesības uz vārda un informācijas brīvību,

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2022. gada 26. septembrī ANO 
Cilvēktiesību padomei mutiski sniegto jaunāko informāciju par cilvēktiesību stāvokli 
Mjanmā,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2022. gada 11. janvāra 
paziņojumu par valsts padomnieces Daw Aung San Suu Kyi neseno notiesāšanu,

– ņemot vērā Mjanmas Kriminālkodeksa 505. panta a) punktu,

– ņemot vērā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas 2021. gada 24. aprīļa piecu punktu 
konsensu,

– ņemot vērā 1948. gadā pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pantu, 

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
attiecībā uz uzskatu un vārda brīvību,

– ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā 2021. gada 1. februārī Mjanmas militārā hunta, kas ir zināma kā Tatmadaw, 
nelikumīgi pārņēma varu un piespiedu kārtā pārtrauca likumīgo iestāžu darbību;

B. tā kā 2021. gada augustā militārās huntas virspavēlnieks Min Aung Hlaing paziņoja, ka 
ieceļ pats sevi premjerministra amatā un ka ārkārtas stāvoklis tiks pagarināts līdz 
2023. gada augustam;

C. tā kā likumīgais prezidents Win Myint un valsts padomniece Aung San Suu Kyi kopš 
militārā apvērsuma ir aizturēti, balstoties uz vairākām nepamatotām un politiski 
motivētām apsūdzībām, un jau ir notiesāti uz vairākiem gadiem cietumā un darba 
nometnēs; tā kā, ja valsts padomniece Aung San Suu Kyi tiktu notiesāta par visām pret 

1 OV L 40, 21.2.2022., 28. lpp.
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viņu celtajām 11 apsūdzībām, viņai varētu tikt piespriests līdz 102 gadiem ilgs 
cietumsods;

D. tā kā kopš 2021. gada 1. februāra apvērsuma hunta ir arestējusi vairāk nekā 15500 
cilvēku un nogalinājusi vairāk nekā 2300 cilvēku, tostarp vismaz 188 bērnus;

E. tā kā kopš militārā apvērsuma militārais režīms turpina graut mediju brīvību un pārkāpt 
žurnālistu cilvēktiesības šajā valstī; tā kā organizācijas „Reportieri bez robežām” 
2022. gada preses brīvības indeksā Mjanma ierindojās 176. vietā no 180 valstīm; tā kā 
Mjanmas militārās iestādes ierobežo piekļuvi sociālajiem medijiem, internetam un 
citiem neatkarīgiem informācijas avotiem;

F. tā kā 2021. gada 14. februārī Tatmadaw ieviesa izmaiņas Kriminālkodeksā un 
Kriminālprocesa kodeksā, kas ir kļuvuši par galvenajām tiesību normām, kuras izmanto, 
lai apsūdzētu žurnālistus, studentu līderus, civildienesta ierēdņus un citus militārā 
režīma oponentus; tā kā jaunieviesto Kriminālkodeksa 505. panta a) punktu, kurš 
aizliedz sēt bailes, izplatīt viltus ziņas un aicināt izdarīt noziegumus pret valsts 
ierēdņiem, par ko tiek paredzēts sods ar brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, izmanto 
militārie spēki, lai cita starpā izvirzītu kriminālapsūdzības žurnālistiem; tā kā Mjanmas 
militārās tiesas rīko tiesas prāvas aiz slēgtām durvīm;

G. tā kā kopš 2021. gada valsts apvērsuma hunta ir aizliegusi mediju darbību vai 
piespiedusi tos atstāt Mjanmu par to, ka tie ir ziņojuši par militāro spēku darbībām; tā 
kā daudziem no aizliegtajiem medijiem bija īpaši būtiska loma, ziņojot par situāciju 
Mjanmā; tā kā Mjanmas iedzīvotāji un diaspora lielā mērā paļaujas uz šiem medijiem;

H. tā kā ir nogalināti vismaz četri žurnālisti, tostarp fotogrāfi Soe Naing un Aye Kyaw, kuri 
abi mira apcietinājumā pēc iespējamas spīdzināšanas, un vietējais mediju redaktors Pu 
Tuidim, kuru militārie spēki, iespējams, sodīja ar nāvi bez tiesas pēc tam, kad viņš tika 
izmantots par dzīvo vairogu; tā kā ir saņemti vairāki ziņojumi par spīdzināšanu un 
ļaunprātīgu izturēšanos;

I. tā kā 2021. gada februāra valsts apvērsumam sekoja žurnālistu arestu vilnis; tā kā ir 
arestēti vismaz 140 žurnālisti, pašlaik Mjanmas cietumos tiek turēti 53 mediju 
darbinieki un kopš militārā apvērsuma ir notiesāti gandrīz 25 žurnālisti; tā kā Mjanmā ir 
pasaulē otrais lielākais ieslodzīto žurnālistu skaits;

J. tā kā žurnālisti Htet Htet Khine un Sithu Aung Myint tika arestēti 2021. gada augustā –– 
sešus mēnešus pēc valsts apvērsuma;

K. tā kā 2022. gada 27. septembrī BBC Media Action ārštata reportierei Htet Htet Khine 
tika piespriests trīs gadu cietumsods ar piespiedu smagu darbu; tā kā Htet Htet Khine 
jau 2022. gada 15. septembrī jau tika piespriests pirmais trīs gadu cietumsodus ar 
piespiedu smagu darbu par iespējamu Kriminālkodeksa 505. panta a) punkta 
pārkāpumu, kas paredz kriminālatbildību par kūdīšanu un nepatiesu ziņu izplatīšanu;

L. tā kā Sithu Aung Myint joprojām gaida tiesas prāvu saistībā ar apsūdzībām “kūdīšanā” 
un “musināšanā” par rakstiem, kuros kritizēti Mjanmas militārie spēki un par kuriem, 
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iespējams, viņam kopumā tiks piespriests 23 gadu cietumsods; tā kā Sithu Aung Myint 
veselība pasliktinās un cietuma vadība viņam liedz medicīnisko palīdzību;

M. tā kā 2022. gada 14. jūlijā militārā tiesa Jangonas Inseinas cietuma telpās notiesāja 
neatkarīgo žurnālisti Nyein Nyein Aye, kas zināma arī ar pseidonīmu Mabel; tā kā 
saskaņā ar Kriminālkodeksa 505. panta a) punktu Nyein Nyein Aye tika piespriests trīs 
gadu cietumsods par „baiļu sēšanu, viltus ziņu izplatīšanu un aicināšanu veikt 
noziegumus pret valsts ierēdni”; tā kā kopš 2021. gadā notikušā valsts apvērsuma Nyein 
Nyein Aye ir 24. žurnāliste, kam piespriests cietumsods;

N. tā kā 2022. gada 1. augustā neatkarīgajam žurnālistam Maung Maung Myo tika 
piespriests sešu gadu cietumsods, pamatojoties uz apsūdzību par terorismu, par to, ka 
viņa rīcībā, iespējams, ir fotogrāfijas un intervijas ar “Tautas aizsardzības spēku”, kas ir 
nemiernieku grupa, kura cīnās pret Mjanmas militāro valdību, dalībniekiem;

O. tā kā 2022. gada 7. jūlijā tiesa piesprieda ”Birmas demokrātijas balss” žurnālistam Aung 
San Lin sešu gadu cietumsodu ar piespiedu smagu darbu par kūdīšanu un “viltus ziņu” 
izplatīšanu pēc ziņojuma publicēšanas, kurā apgalvots, ka militārie spēki ir 
aizdedzinājuši triju Nacionālās demokrātijas līgas, kuras darbība pēc apvērsuma tika 
pārtraukta, atbalstītāju mājas Vetletas kopienā;

P. tā kā jūlijā Mjanmas militārais režīms atjaunoja nāvessodu, lai to izpildītu bijušajam 
parlamenta deputātam Phyo Zeya Thaw, ievērojamajam aktīvistam Kyaw Min Yu, kas 
plaši pazīstams kā Ko Jimmy, kā arī Aung Thura Zaw un Hla Myo Aung; tā kā 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos ir stingri nosodījis “šos politiski motivētos nāvessodus, kas ir vēl 
viens solis ceļā uz pilnīgu tiesiskuma noārdīšanu un vēl viens klajš cilvēktiesību 
pārkāpums Mjanmā”;

Q. tā kā dokumentētie aizturēšanas apstākļi, ko raksturo piekaušana un ar dzimumu saistīta 
vardarbība, rada nopietnas bažas par aizturēto personu drošību un labjutību;

R. tā kā militārie spēki īsteno vardarbīgu karu pret etniskajām minoritātēm, kā arī nogalina 
lielu skaitu civiliedzīvotāju un liek miljoniem cilvēku bēgt, lai meklētu patvērumu; tā kā 
militārie helikopteri nesen apšaudīja pamatskolu Sikainas reģionā, nogalinot vismaz 
sešus pieaugušos un septiņus bērnus; tā kā saskaņā ar ANO ieceltā neatkarīgā 
cilvēktiesību eksperta Tom Andrews neseno paziņojumu neseno paziņojumu apstākļi ir 
”katastrofāli pasliktinājušies, padarot dzīvi nepanesamu neskaitāmiem cilvēkiem 
Mjanmā”;

S. tā kā Mjanmas hunta atsakās nopietni izmeklēt pret rohindžām veiktos cilvēktiesību 
pārkāpumus un saukt pie atbildības vainīgos; tā kā augstākā ranga militārpersonas, 
kuras uzraudzīja uzbrukumus rohindžām, joprojām ieņem savus amatus; tā kā iestādes 
atsakās sadarboties ar ANO mehānismiem; tā kā Mjanmas politiskajā un tiesiskajā 
sistēmā ir dziļi iesakņojusies nesodāmība;

T. tā kā Krievija un Ķīna ir īstenojušas daudzus politiskus, militārus un ekonomiskus 
pasākumu ar mērķi leģitimizēt huntu; tā kā Krievija un Mjanmas militārā hunta nesen 



RC\1264490LV.docx 6/8 PE737.615v01-00 }
PE737.631v01-00 }
PE737.632v01-00 }
PE737.640v01-00 }
PE737.641v01-00 } RC1

LV

parakstīja ceļvedi sadarbībai kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem 2022.–
2023. gadā; tā kā gan Maskava, gan Pekina uztur saikni ar Mjanmas bruņotajiem 
spēkiem kā lielākās ieroču piegādātājas šai valstij; tā kā abas šīs valstis ir atkārtoti 
bloķējušas centienus vienoties par ANO Drošības padomes deklarācijām par stāvokli 
Mjanmā;

U. tā kā 2021. gada 24. aprīlī militārā hunta ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas 
(ASEAN) valstu vadītājiem vienojās par piecu punktu konsensu, kura pirmais solis bija 
tūlītēja vardarbības izbeigšana valstī,

1. asi nosoda militārās huntas vardarbīgo un nelikumīgo valdīšanu Mjanmā un tās 
mēģinājumus graut Mjanmas tautas stingro pārliecību par demokrātijas pareizību, 
ņemot vērā to, ka minētās huntas pamatā ir nelikumīgs valsts apvērsums pret civilo 
valdību, kā rezultātā valstī ir izveidojusies īpaši satraucoša humanitārā situācija un 
cilvēktiesību krīze, ko raksturo plaši izplatīta nesodāmība; stingri nosoda visus 
neatkarīgo žurnālistu vajāšanas veidus;

2. prasa nekavējoties izbeigt nelikumīgo ārkārtas stāvokli šajā valstī, atjaunot civilo 
valdību, atgriezties pie virzības uz demokrātiju un ātri atsākt parlamenta darbu, kurā 
piedalītos visi tā ievēlētie pārstāvji; atbalsta Nacionālās vienotības valdības (NVV) 
centienus virzīties uz miermīlīgu un demokrātisku nākotni;

3. aicina militāro huntu bez nosacījumiem atbrīvot prezidentu Win Myint, valsts 
padomnieci Aung San Suu Kyi un visus pārējos, kas ir arestēti, balstoties uz 
nepamatotām apsūdzībām, nodot varu likumīgajām iestādēm, ievērot tiesiskumu un 
mediju brīvību un nekavējoties izbeigt militāros uzbrukumus, gaisa uzbrukumus un 
vardarbību pret Mjanmas iedzīvotājiem;

4. mudina militāro huntu atcelt visas politiski motivētās apsūdzības pret preses pārstāvjiem 
un mediju darbiniekiem un bez nosacījumiem atbrīvot visus netaisnīgi aizturētos 
žurnālistus, tostarp Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint, Nyein Nyein Aye, Maung Maung 
Myo, Thurin Kyaw, Hanthar Nyein, Than Htike Aung, Ye Yint Tun, Tu Tu Tha, Soe 
Yarzar Tun un Aung San Lin; aicina huntu nepieciešamo medicīnisko aprūpi sniegt 
Sithu Aung Myint, kuras veselības stāvoklis rada lielas bažas;

5. mudina militāro huntu nekavējoties izbeigt tās pārkāpumus, tostarp patvaļīgus arestus 
un aizturēšanu, spīdzināšanu, seksuālu vardarbību un citu slikto izturēšanos, kā arī 
netaisnīgās tiesas prāvas pret žurnālistiem un mediju darbiniekiem; uzsver, ka juristiem, 
cilvēktiesību aizstāvjiem un ģimenes locekļiem būtu jānodrošina efektīva piekļuve, lai 
varētu apmeklēt aizturētās personas; uzsver, ka par jebkuru ieslodzījumā iestājušos nāvi 
ir nekavējoties jāziņo attiecīgās personas ģimenei, jāiesniedz pienācīgi dokumenti, 
mirstīgās atliekas jāatdod atpakaļ un personas, kas atbildīgas par pārkāpumiem, ir jāsauc 
pie atbildības; prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu attiecībā uz visiem 
apgalvojumiem par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos un saukt vainīgos pie atbildības; 
uzsver, ka tiesvedībā kā pierādījumu nevar pieņemt nekādu nozīmīgu informāciju, kas ir 
iegūta spīdzināšanas un sliktas izturēšanās rezultātā;

6. uzstāj, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir būtiska no brīvas un demokrātiskas sabiedrības 
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efektīvas darbības viedokļa un ir būtiska, lai nodrošinātu visu pārējo cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzību; tā kā žurnālistiem ir vajadzīga droša vide, kurā viņi varētu 
veikt neatkarīgu darbu;

7. aicina NVV skaidri paust savu nostāju par rohindžu statusu, jo īpaši attiecībā uz viņu 
tiesībām uz pilsonību un Mjanmas etniskās grupas vienlīdzīgu atzīšanu, un tiesībām 
atgriezties šajā valstī;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt atbalstīt cilvēktiesību aizstāvju darbu Mjanmā; 
aicina ES delegāciju Mjanmā un dalībvalstu vēstniecības cieši uzraudzīt to žurnālistu 
lietas, kuri pašlaik ir aizturēti un ieslodzīti, kā arī politisko līderu un citu personu lietas; 
mudina ES delegācijas un dalībvalstu pārstāvjus Mjanmā šajā valstī apmeklēt 
žurnālistu, plašsaziņas līdzekļu darbinieku, emuāristu un cilvēktiesību aizstāvju tiesas 
prāvas, kad vien ir atļauta piekļuve; aicina diplomātiskās misijas un starptautiskos 
līdzekļu devējus piedāvāt atbalstu un iespējamu aizsardzību cilvēktiesību aizstāvjiem un 
mediju darbiniekiem, kas ir pakļauti vajāšanas riskam, tostarp nodrošinot patvērumu 
vēstniecībās un izsniedzot ārkārtas vīzas tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība;

9. aicina Komisiju pierādīt, ka shēma “Viss, izņemot ieročus” nekādā veidā nedod labumu 
huntai vai ka tā kā citādi uz laiku nevar izstāties no šā mehānisma;

10. aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt starptautisko palīdzību, attīstības projektus vai 
finansiālo palīdzību Mjanmai/Birmai un nodrošināt, ka tā nenes labumu militārajiem 
spēkiem un neveicina lielāku skaitu cilvēktiesību pārkāpumu; prasa sniegt pārrobežu 
humāno palīdzību un tiešu atbalstu vietējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo 
īpaši etniskajām organizācijām;

11. atzinīgi vērtē Padomes noteiktās sankcijas pret Tatmadaw locekļiem un viņu 
uzņēmumiem; aicina PV/AP, dalībvalstis un Komisiju ieviest papildu mērķtiecīgas 
sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par vissmagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā 
valstī; aicina Padomi sankciju sarakstā iekļaut ieroču tirgotājus Naing Htut Aung, Aung 
Hlaing Oo un Sit Taing Aung par viņu lomu ieroču un ekipējuma nodrošināšanā 
militārajam režīmam; aicina Komisiju apsvērt visas nepieciešamās sankcijas pret 
Mjanmas režīmu; prasa veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs 
sankcijas nelabvēlīgi neietekmē darba ņēmējus un pārējo sabiedrību;

12. pauž bažas par atkāpēm no sankcijām, pamatojoties uz kurām, operatori var arī turpmāk 
veikt finanšu darījumus ar Myanma Oil un Gas Enterprise; prasa uzlabot sankciju 
starptautisko koordināciju, tostarp koordināciju ar reģionālajiem partneriem;

13. mudina Padomi papildus tās individuālajiem locekļiem iekļaut Valsts administratīvo 
padomi (VAP) kā atsevišķu struktūru to fizisko un juridisko personu, vienību un 
struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minēto 
subjektu lokā tiek iekļautas visas struktūras, kas atrodas VAP padomes kontrolē, un ka 
ir aizliegtas finanšu plūsmas no Eiropas Savienības, no kurām tās gūst labumu;

14. aicina dalībvalstis un asociētās valstis saglabāt embargo attiecībā uz visu ieroču, 
munīcijas un citu militāro, drošības un novērošanas iekārtu un sistēmu tiešu un netiešu 
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piegādi, pārdošanu un nodošanu, tostarp tranzītu, pārvadājumus ar kuģi un starpniecību 
darījumos ar tiem, kā arī apmācības, tehniskās apkopes un citas militārās un drošības 
palīdzības sniegšanu; uzsver, ka Starptautiskajai Krimināltiesai ir jāturpina izmeklēt 
situāciju;

15. mudina ES un tās dalībvalstis palielināt spiedienu uz ANO Drošības padomi, lai risinātu 
sarunas par stingru rezolūcijas projektu, ar ko Mjanmai nosaka visaptverošu globālu 
ieroču embargo;

16. mudina ANO īpašo referenti cilvēktiesību jautājumos Mjanmā turpināt vērsties pret 
žurnālistu vajāšanu un rīkoties, lai izbeigtu šo satraucošo tendenci; aicina ANO 
Mjanmas neatkarīgā izmeklēšanas mehānisma darbības jomā iekļaut mediju brīvības 
pārkāpumus un veicināt jebkādu iespējamu iniciatīvu, kas sodītu militāro režīmu un 
sauktu pie atbildības tos, kuri ir atbildīgi par šausminošajiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kas pašlaik tiek izdarīti šajā valstī;

17. prasa ES un dalībvalstis izpētīt visus veidus, kā panākt taisnīgumu un saukšanu pie 
atbildības par smagajiem starptautiskiem noziegumiem, kurus ir pastrādājuši drošības 
spēki, tostarp noziegumiem pret cilvēci, kas ir izdarīti uzreiz pēc apvērsuma, kā arī 
noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīda aktiem, kas gadu desmitiem 
ir veikti Rakhainā un citos etniskajos reģionos, atbalstot to, ka Drošības padome lietu 
nodod Starptautiskajai Krimināltiesai;

18. pauž nožēlu par opozīcijas locekļu sodīšanu ar nāvi un atkārtoti pauž asu nāvessoda 
nosodījumu;

19. stingri aicina militāro huntu atcelt jebkādus tiesību aktus, kas varētu apdraudēt mediju 
brīvību, un atcelt šķēršļus Mjanmas iedzīvotāju tiesībām uz vārda brīvību gan tiešsaistē, 
gan bezsaistē, kuras ietver brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju;

20. norāda, ka piecu punktu konsenss nav devis nekādus rezultātus, un aicina ASEAN atzīt, 
ka Min Aung Hlaing hunta nav uzticams partneris; mudina ASEAN un tās dalībvalstis ar 
NVV risināt sarunas par jaunu nolīgumu attiecībā uz krīzi Mjanmā un nodrošināt šo 
jauno nolīgumu ar izpildes mehānismiem, lai nākotnē panāktu ilgtspējīgu un 
demokrātisku krīzes noregulējumu;

21. nosoda Krieviju un Ķīnu par to, ka tās ir sniegušas politisku, ekonomisku un militāru 
atbalstu Mjanmas huntai;

22. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Mjanmas likumīgajam prezidentam un 
nacionālās vienotības valdībai, komitejai, kas pārstāv Pyidaungsu Hluttaw, Mjanmas 
valsts padomniecei, Tatmadaw, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, Padomei, 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas 
dalībvalstīm, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ģenerālsekretāram, 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas Starpvaldību cilvēktiesību komisijai, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.


