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Eiropas Parlamenta rezolūcija par nesenajiem uzbrukumiem vārda un biedrošanās 
brīvībai un arodbiedrībām Tunisijā, jo īpaši žurnālista Noureddine Boutar lietu
(2023/2588(RSP))

Eiropas Parlaments,

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

A. tā kā prezidents K. Saied, kurš kopš 2021. gada 25. jūlija valda vienpersoniski, ir 
atlaidis valdību un Asambleju, atcēlis 2014. gada konstitūciju, likvidējis Neatkarīgo 
augsto vēlēšanu iestādi un atlaidis Augsto tiesu padomi, visas pašvaldību padomes un 
57 tiesnešus;

B. tā kā 2023. gada 13. februārī terorisma apkarošanas vienības, balstoties uz politiski 
motivētiem iemesliem un nepamatotiem apgalvojumiem, arestēja žurnālistu Noureddine 
Boutar, Tunisijas lielākās neatkarīgās radiostacijas direktoru, kā arī divpadsmit 
opozicionārus, tostarp Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki un 
Jaouhar Ben Mbarek; tā kā militārā tiesa žurnālistam Salah Attia piesprieda trīs mēnešu 
cietumsodu, savukārt pretterorisma tiesa piesprieda žurnālistam Khalifa Gasmi viena 
gada cietumsodu; tā kā 24. februārī policija ielauzās laikraksta OneTN birojā; tā kā 
arestētie žurnālisti tika pasludināti par “teroristiem” un “nodevējiem”;

C. tā kā vairāki prezidenta dekrēti, tostarp Dekrētlikums Nr. 54 par kibernoziedzību, ar ko 
par viltus ziņu izplatīšanu tiek paredzēts piecu gadu cietumsods, ir nodarījuši kaitējumu 
demokrātiskajām iestādēm, tiesībām un brīvībām;

D. tā kā Subsahāras migranti tika nepatiesi apsūdzēti par centieniem demogrāfiski aizstāt 
tunisiešus un pēc tam pret viņiem tika vērsti uzbrukumi;

E. tā kā 31. janvārī tika arestēts arodbiedrības pārstāvis Anis Kaabi, pret vairāk nekā 36 
arodbiedrību pārstāvjiem tika uzsākta kriminālvajāšana par streikošanu, savukārt 
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāre Esther Lynch 2023. gada 23. 
februārī tika izraidīta no Tunisijas un arodbiedrību pārstāvjiem no sešām ES valstīm 
tika liegta ieceļošana;

F. tā kā NVO likumprojekts, iespējams, paredz iepriekšēja valdības apstiprinājuma 
sniegšanu NVO darbībai un Centrālās bankas apstiprinājumu ārvalstu finansējuma 
saņemšanai,

1. mudina Tunisijas iestādes nekavējoties atbrīvot Noureddine Boutar un visas pārējās 
patvaļīgi aizturētās personas, tostarp žurnālistus, tiesnešus, juristus, politiskos aktīvistus 
un arodbiedrību pārstāvjus, piemēram, Anis Kaabi, un ievērot vārda un biedrošanās 
brīvību un darba ņēmēju tiesības saskaņā ar Tunisijas konstitūciju un starptautiskajiem 
līgumiem;

2. pauž dziļas bažas par prezidenta K. Saied autoritārismu un to, ka viņš izmanto Tunisijas 
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smago sociālekonomisko situāciju, lai apvērstu valsts vēsturisko pāreju uz demokrātiju; 
tādēļ prasa izbeigt pret pilsonisko sabiedrību vērstās represijas;

3. mudina iestādes nekavējoties atjaunot amatā tiesnešus, kuri tika patvaļīgi atlaisti, atcelt 
visus pasākumus, kas apdraud tiesu neatkarību, un izbeigt militāro tiesu izmantošanu, 
lai īstenotu kriminālvajāšanu pret civiliedzīvotājiem; pauž nožēlu par iestāžu atteikšanos 
izpildīt administratīvās tiesas rīkojumu atjaunot amatā 49 tiesnešus;

4. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un dalībvalstis publiski nosodīt cilvēktiesību stāvokļa 
kraso pasliktināšanos; uzsver, ka būtu jāaptur īpašās Tieslietu ministrijai un Iekšlietu 
ministrijai paredzētās ES atbalsta programmas; aicina ES delegāciju un dalībvalstis 
uzraudzīt un apmeklēt politiskās tiesas prāvas un iesaistīties regulārā dialogā ar 
pilsonisko sabiedrību;

5. atgādina, ka pārstāvības iestāžu saglabāšana ir būtiska valsts attīstībai; pauž dziļas bažas 
par NVO likumprojektu; uzsver iekļaujoša nacionālā dialoga un brīvas un spēcīgas 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp Nobela prēmijas laureāta Nacionālā dialoga kvarteta un 
īpaši UGTT, nozīmi;

6. stingri nosoda prezidenta K. Saied pret Subsahāras migrantiem vērstos rasistiskos 
izteikumus un tiem sekojošos pret viņiem vērstos uzbrukumus; aicina iestādes ievērot 
starptautiskos un valsts tiesību aktus, jo īpaši Likumu Nr. 50–2018 par rasu 
diskriminācijas nepieļaušanu;

7. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt attiecīgajām pusēm.


